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RESUMO 
 
Esta dissertação é fruto de uma pesquisa que se debruçou a analisar fontes documentais 
e a coletar dados quantitativos sobre a inserção de mulheres na Física da UFSC, no 
período de 1980 a 2010, e fontes orais, por meio da realização de entrevistas com sete 
cientistas que atuam e atuaram na Física, nessa instituição. Objetiva refletir sobre os 
persistentes baixos números de mulheres na Física, mais perceptíveis nos níveis mais 
elevados da carreira, situação verificada não apenas na UFSC, mas em outras 
universidades do país. As análises empreendidas ao longo desse texto apontam para 
uma rede de mecanismos que se perpetuam no interior da Física, na e fora da UFSC, e 
que corroboram para uma subalternização das mulheres na área, porém sinaliza para 
uma postura resistente e contestadora das mulheres das novas gerações frente à 
situações onde o machismo acadêmico se mostra. Insere-se na História do Tempo 
Presente, com aporte teórico e metodológico que percebe o gênero como categoria de 
análise.  
 
Palavras-chave: Ciência; Relações de Gênero; Física; Mulheres; Trabalho. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
This dissertation is the result of a research that analyzed documentary sources and 
collected quantitative data on the insertion of women in Physics at UFSC from 1980 to 
2010, and oral sources, through interviews with seven scientists who currently act or 
have acted in the past in physics in this institution. It aims to reflect on the persistent 
low numbers of women in physics, more noticeable in the higher levels of the career, a 
situation verified not only in UFSC but in other universities across the country. The 
analyzes carried out throughout this text point to a network of mechanisms that are 
perpetuated in the interior of physics, in and outside UFSC, and that corroborate a 
subalternization of women in the area, but points to a resistant and contentious position 
of women in the new generations in front of situations where academic male 
chauvinism shows itself. It is inserted in the History of Present Time, with a theoretical 
and methodological contribution that perceives gender as a category of analysis. 
 
Keywords: Science; Gender; Physical; Women; Work. 
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INTRODUÇÃO 

 
Excluídas da Ciência sem nenhuma outra razão além do seu sexo, as mulheres têm sua 

história na Ciência marcada por ausências e presenças. Hoje, é bem verdade que encontramos 

com facilidade mulheres em diversas áreas acadêmicas e científicas nas universidades, no 

Brasil e fora dele. Em alguns departamentos, seu número chega a ser bem maior do que o 

número de homens.  

Mas, será que poderíamos cogitar uma superação das desigualdades de gênero que 

permeou os campos científicos em seu desenvolvimento e formação? Muitos pensariam que 

sim. No entanto, é com pesar que nesse texto apresento alguns dados que podem nos revelar a 

permanência de padrões de gênero resistindo no interior de algumas áreas científicas.  

Em uma pesquisa realizada em 2013, foi constatado que o Brasil possuía um total de 

109.799 doutores1. Em números absolutos, as mulheres representavam 46.78% desses. Ou 

seja, um pouco menos que a metade.  Contudo, na distribuição de pesquisadores por sexo e 

grande área de atuação, as mulheres predominavam nas áreas de Ciências Humanas, 

expressivamente, nas Ciências da Saúde e nas Ciências Biológicas. Os homens, por sua vez, 

prevaleciam-se nas Ciências Exatas e da Terra e nas Ciências Agrárias, comandando as áreas 

da Engenharia, essas que foram construídas culturalmente enquanto masculinas. E há que se 

considerar: o número de doutores nessas áreas, especialmente em Engenharia, era pífio. O 

Brasil não havia expandido sua massa de pesquisadores e doutores em tais áreas ainda, sendo 

que nas áreas da Engenharia havia somente 10.301 doutores em todo o Brasil, e desses, 2.515 

eram mulheres. Tais dados revelam que a Ciência mantinha-se como reduto de poucas 

pessoas, as mais privilegiadas socialmente, com muito talento e boa vontade sendo 

negligenciado. (TABAK, 2002).  

Nesse trabalho, investigo a participação feminina na Física, no Departamento de Física 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), localizada na cidade de Florianópolis. O 

desejo por esse objeto de estudo partiu de uma pesquisa de Iniciação Científica2, na qual 

                                                           
1  Dados extraídos da base de currículos Lattes em dezembro de 2013. Disponível em: < 
http://www.cnpq.br/web/guest/indicadores1/>.  Acesso em 14/07/2017.  
2 Realizei duas pesquisas de Iniciação Científica na UNICENTRO, durante a graduação em História, sob a 
orientação da profa. Dra. Luciana Klanovicz, e nas duas ocasiões estive envolvida com trabalhos e reflexões 
acerca das relações entre gênero e Ciência, na universidade, em tempo presente. A primeira Iniciação Científica 
iniciou-se em 2012, e o tema era “Relações de Gênero em cursos de Engenharia da UNICENTRO (2000-2010)”, 
sendo que o trabalho investigava dados quantitativos a respeito da representação feminina nos cursos de 
Engenharia da UNICENTRO. A segunda Iniciação Científica foi realizada em 2013, na qual passei a analisar os 
currículos Lattes de docentes arrolados nos Departamentos de Engenharia da UNICENTRO, além de verificar a 
representação quantitativa de mulheres nos diferentes cursos de Engenharia da UNIOESTE, UEL e UEPG, 



12 

pesquisei a presença de mulheres em cursos de Engenharia da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO), em 2013. Por curiosidade, passei a verificar nos 

sites de algumas instituições, como a UFSC, a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a 

própria UNICENTRO e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a situação 

presencial de mulheres nos departamentos acadêmicos, e me deparei com um porcentual 

muito baixo de mulheres constituindo grupos de docentes e pesquisadores nos departamentos 

e institutos de Física dessas instituições. Foi detectado que a presença feminina era 

equivalente ou inferior a 10% do total.  

A partir desses dados, me propus a realizar um trabalho objetivando compreender os 

motivos que estariam corroborando para a manutenção de tão baixo número de mulheres 

nessa área.  Dessa forma, fiz um recorte e centralizei a pesquisa no Departamento de Física da 

UFSC. Passei então a mapeara quantidade de mulheres que ingressavam nos Cursos de Física, 

nas modalidades existentes nesse departamento, Licenciatura e Bacharelado,bem como a 

quantidade de mulheres que concluíam o curso e quais delas seguiam carreira acadêmica na 

área. Por carreira acadêmica entende-se a realização de mestrado e doutorado na área de 

Física ou em outra equivalente. Partindo do ano de 1980 a 2010, investiguei a possibilidade 

de alterações desses números ao longo do tempo. 

À medida que essa tarefa foi sendo realizada, foram surgindo outras questões. Uma 

delas preocupava-se em compreender como as mulheres que haviam feito carreira em Física e 

estavam operando na UFSC, na pesquisa e na formação de outros/as pesquisadores/as, 

percebiam as relações de gênero na área e como elas experienciavam esse espaço enquanto 

mulheres. Dessa forma, me propus a estabelecer contatos e fazer entrevistas com mulheres 

que atuavam na pesquisa e produção do conhecimento científico no Departamento de Física 

da UFSC e com mulheres que tiveram sua carreira científica constituída nesse departamento. 

Assim, sete mulheres fizeram parte desse trabalho, contribuindo com seus depoimentos.  

Ao olhar de forma crítica e ressignificativa para as práticas e constituição dos cursos 

de Física pela ótica das relações de gênero, proponho-me nesse trabalho, além de corroborar 

para a pesquisa histórica em si, contribuir para a elaboração e implementação de políticas 

                                                                                                                                                                                     
universidades tradicionais do Paraná. Nessa pesquisa me deparei com a segregação das mulheres em 
determinadas áreas da Engenharia, com enorme presença nos cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia 
Ambiental, Civil e Química. Nas demais áreas, marcadas pelo estereótipo da força, da dominação, da 
agressividade, a presença feminina era diminuta, quase desaparecendo em certas áreas, como Engenharia 
Florestal, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Outrossim, ao verificar uma presença considerável de 
mulheres na docência  e no ensino superior nessas áreas onde sua presença quantitativa é menor, considerei que 
o mercado de trabalho pode não estar acolhendo as mulheres engenheiras do modo como acolhe os homens, e 
elas têm encontrado um campo de trabalho mais acolhedor e favorável, com um bom salário e possibilidade de 
progressão profissional em carreiras científicas, e em universidades.  
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públicas que incentivem o interesse de mais mulheres pela Ciência, e especificamente, pela 

Física, e desmantelem os estereótipos masculinos que ainda configuram essa área.  

Essa pesquisa tem uma intenção de intervenção social, que visa pela igualdade de 

gênero nos campos científicos (e na sociedade em geral), pela quebra de valores masculinos 

que há muito arraigam tais áreas, e que continuam as estruturando. É como feminista que 

tomo um lugar na academia para refletir sobre a presença das mulheres na Ciência, 

entendendo-as como sujeitos partícipes da História da Ciência, mas que quase nunca são 

reconhecidas como tais. Para Todorov: 

 

O trabalho do historiador é inconcebível sem uma referência a valores. São estes que 
ditam sua conduta: se formula algumas perguntas, determina alguns temas, é porque 
os considera úteis, importantes, que exigem inclusive um exame urgente. Logo, em 
função de seu objetivo, seleciona (...) os que lhe parecem mais reveladores e os 
coloca, mais tarde, na ordem que considera mais adequada para sua demonstração. 
Finalmente, sugere o ensinamento que pode extrair desse fragmento de história, 
ainda que sua “moral” não seja tão explícita como a do fabulista.Os valores estão 
por todas as partes. E isso não escandaliza a ninguém. Mas quem ditavalores dita 
também o desejo de atuar no presente, de mudar o mundo e não só de conhecê-lo. 
(TODOROV, 2002: 150/151). 

 

Para compreender a presença, a ausência e as experiências das mulheres na Física, a 

categoria “gênero” me auxilia sobremaneira se pensada tal qual na definição de Joan Scott 

(1995), para a qual gênero é uma primeira forma de relação de poder nas relações humanas. O 

termo gênero passou a ser utilizado, desde sua inserção na década de 1970 por feministas 

norte-americanas, como Joan Scott, para teorizar a questão da diferença sexual e dar ênfase no 

caráter social e cultural das distinções baseadas no sexo, desnaturalizando-o. O gênero tornou-

se uma categoria útil nos estudos das relações entre homens e mulheres por possibilitar, na 

análise dessas relações, a incorporação das relações de poder e de hierarquia entre os sexos. 

Por essa perspectiva, as relações entre homens e mulheres são sempre relacionais, não 

podendo ser compreendias se analisadas em separado.(SCOTT, 1995). 

Mais tarde, os estudos de gênero passaram a articularo gênero com outras categorias, 

como a classe e a raça/etnia, compromissados com a inclusão da história dos marginalizados, 

convictos de que as desigualdades de poder se organizam conforme estes três eixos. 

(WERNECK, 2014).  

As relações de poder que perpassam pela linguagem, pelos símbolos e representações 

instituem as estruturas normativas, moldam os comportamentos dos sujeitos e as relações de 

gênero. Segundo Scott, os estudos sobre gênero devem apontar para a necessidade da rejeição 
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do caráter permanente e naturalizado da oposição binária "masculino versus feminino", 

destacando a importância de sua historicização e "desconstrução", rejeitando a construção 

hierárquica das relações humanas. (SCOTT, 1995: 7). Dessa forma, não cabe analisar as 

relações entre os/as cientistas no Departamento de Física tendo a dominação masculina como 

uma forma fixa nessas relações. Destaco que elas são fluídas, onde o feminino e o masculino 

estão sempre em construção, em questão, em reformulação. 

Entende-se por Ciência como uma invenção, uma construção social, cultural e 

histórica, produzida num sistema complexo de significados e de relações de poder, e, 

portanto, largamente comprometida com anseios e interesses políticos, econômicos e sociais. 

Ela é impregnada pelos valores e costumes de cada época, portanto, é provisória e transitória. 

Daí que suas verdades devem ser questionadas. A crítica feminista à ciência consistiu na 

defesa da sua não neutralidade, reconhecendo no conceito de gênero um instrumento de 

análise das tensões de ideologias no mundo social e científico. (SARDENBERG E COSTA, 

2002). 

Tanto Ciência quanto Tecnologia são dimensões construídas socialmente, e junto com 

o gênero, modificam os indivíduos, ou sujeitos sociais, na medida em que são transformadas 

por eles, por meio de demandas e contingências sociais e econômicas. Emersos na cultura, são 

campos de forças e de embates, espaços de disputas sociais e políticas. (ROCHA, 2006). 

Não só o conhecimento, o cabedal simbólico, que os cientistas carregam consigo 

exercem influência no seu trabalho científico, mas como também seus valores e suas crenças. 

Cada ser carrega consigo um cabedal de experiências individuais marcadas pelos contextos 

em que esse sujeito esteve inserido. Cada pessoa constrói sua identidade a partir de processos 

particulares e diversificados, onde entram em jogo também as suas afinidades e seus anseios. 

(HARAWAY, 1995).  

Arroladas no Departamento de Física da UFSC, essas mulheres que entrevistei 

costuraram, com os fios das suas memórias, suas experiências na Ciência e nos mundos onde 

viveram. Cada narrativa possui uma temporalidade própria, e embora essas experiências 

possam ser coletivas, são, contudo, fundamentalmente individuais.  

Será que as memórias dessas mulheres são diferentes das memórias dos homens, seus 

colegas cientistas? Michelle Perrot, ao especular a possibilidade de uma memória feminina, 

negou a sua ancoração num biológico. Pode haver, segundo ela, uma memória 

especificamente feminina quando as práticas sociais e culturais presentes nas experiências que 

fiam a memória estão formadas pelas relações de gênero. O diferencial pode ser possibilitado 

pelas experiências vividas no interior de uma rede social. (PERROT, 1989). As mulheres 
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acessam os papéis sociais que lhes são impostos pela cultura social. Elas são mães, esposas, a 

culpa por deixar de lado a família para se dedicar à carreira marca as falas de algumas das 

cientistas. As memórias dessas mulheres são caracterizadas por uma fluidez, onde os espaços, 

público e privado se interagem. Na perspectiva delas, a vida de uma cientista é tomada de 

múltiplas dimensões, cheia de idas e vindas.  

Feita de detalhes fugidios, a memória tem esse poder de nos encantar. (FÁVERI, 

2005, p. 25). Buscada no passado e ressignificada no agora, a memória é formada a partir da 

imagem de cada uma. Essas mulheres cientistas trazem em suas falas um arsenal de 

lembranças de coisas, de pessoas, de lugares, de momentos que as tocaram particularmente.  

Feita também de esquecimento, a memória se assume em formas diversas gravadas na 

emoção, nos gestos, nos olhares, nas expressões e nos silêncios, nas palavras não 

pronunciadas, na objeção em dizer, na vontade em não contar ao outro aquela lembrança que 

está permeada de medo e de dor. Silenciar, portanto, não significa esquecer. Há tantas coisas 

que o silenciamento pode evidenciar e esclarecer! “A emergência do “dito” não prova que ele 

representa mais do que a parte imersa do indizível”. (FRANK, 1999: 115). É por meio dessas 

memórias fugidias, vulneráveis, às vezes até alteradas, que esse trabalho está sendo feito.  

As mulheres que personificam esse trabalho são de diferentes gerações. Considerei 

interessante ouvir mulheres que viveram em diferentes contextos para tentar perceber se 

houve com o passar do tempo e transformação dos espaços, das culturas e dos modos de 

viver, uma transformação nas relações de gênero na Física e na Ciência em geral. Por diversas 

vezes, denotei que a forma como cada mulher vê as relações entre os homens e mulheres 

nessa arena, está muito relativa às leituras e às informações individuais, bem como às relações 

tecidas na academia, à subárea de trabalho e pesquisa onde cada uma se encontra. As 

cientistas que se consideram feministas sentem o meio acadêmico de uma forma peculiar em 

relação àquelas que não se consideram feministas e afirmam ter pouca leitura sobre o 

movimento. Também aquelas que atuam na pesquisa, e que portanto estão mais inseridas em 

redes de relacionamentos na academia, deram depoimentos diferentes e mais conturbados 

daquelas que têm se dedicado mais ao ensino e trabalhado de uma forma mais segregada do 

restante da academia. Não existe, portanto, nessas narrativas, uma verdade única. As 

verdades, trazidas pelas lembranças, são perpendiculares às experiências de cada uma no 

universo em questão.  

Ser cientista no Brasil, ao contrário do que ocorre em alguns países da Europa, da Ásia 

e nos Estados Unidos, é dividir a vida profissional entre duas especificidades, pesquisa e 
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ensino. Para o profissional que possui um perfil de pesquisador, é conferido um número 

menor de aulas, mas ainda assim, parte do seu tempo deverá ser reservado à preparação de 

aulas e atuação em sala de aula.  

No Brasil, são poucos os institutos de Pesquisa que incorporam Físicos onde o foco do 

cientista é puramente fazer ciência, em que se pode citar, a título de exemplos, o CBPF3,o 

IMPA4, o LNLS5, o LNCC6, o ICRA7, e o INPE8. Nos últimos anos, algumas grandes 

empresas, companhias e indústrias têm contratado Físicos/as para atuar na pesquisa e 

aplicação de seus projetos, como a EMBRACO9, a EMBRAPA10, a Petrobrás11, a CEMIG12, 

dentre outras. Mas o número de vagas para esses/as é ainda restrito, e os profissionais da área 

de Engenharia encontram maior terreno. Dessa forma, grande parte da massa de cientistas 

físicos/as no Brasil está alocada em Instituições de Ensino Superior, de acordo com 

informações retiradas do site da SBF, onde a pesquisa também acontece, mas pode não ser 

prioridade em alguns casos.  

                                                           
3 O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, localizado na URCA, Rio de Janeiro, é um instituto de pesquisa e 
desenvolvimento de atividades acadêmicas de Pós-Graduação em Física Teórica, Física Experimental, Física 
Aplicada e Cosmologia, criado na década de 1940. É parceiro da Centre National de la Recherche Scientifique, 
da European Organization foi Nucler Research, do International Centre for Relativistic Astrophysics Network, 
dentre outros centros internacionais de pesquisa na área.  
4  O Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, localizado no Horto do Jardim Botânico, do Rio de 
Janeiro, foi formado por intermédio da CBPF e pelo CNPq, em 1952. A partir de 1970, estabeleceu programas 
de mestrado e doutorado.  
5 O Laboratório Nacional de Luz Síncroton realiza pesquisas em Física, Biologia estrutural e Nanotecnologia. O 
laboratório tem atuado desde 1997 e é localizado na cidade de Campinas, São Paulo.  
6  O Laboratório Nacional de Computação Científica é uma instituição brasileira de pesquisa científica 
especializada em computação científica, criada a partir da CBPF, em 1980, sediada em Petrópolis, no Rio de 
Janeiro. São áreas de competência do LNCC: mecânica dos fluidos computacional, computação de alto 
desempenho, simulação de reservatórios de petróleo, otimização e análise não-linear de estruturas, sistemas e 
controle, análise numérica de equações diferenciais e análise de sensibilidade. 
7 O Instituto de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica pertence ao CBPF, foi criado em 2004, e se localiza no 
Rio de Janeiro. Tem atuado na formação de recursos humanos altamente capacitados na área de Cosmologia e 
Gravitação, áreas da Física Teórica.  
8 O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem instalações em várias cidades brasileiras e possui sede em São 
José dos Campos, em São Paulo. Foi criado em 1961 e desenvolve pesquisas nas áreas de Ciência Espacial e da 
Atmosfera, Meteorologia, Aplicações Espaciais, e Engenharia e Tecnologia Espacial. Tem formado mestrandos 
e doutorandos nas áreas de Astrofísica, Ciência do Sistema Terrestre, Computação Aplicada, Engenharia e 
Tecnologia Espaciais, Geofísica espacial, Sensoriamento Remoto e Meteorologia.  
9 A EMBRACO é uma empresa brasileira de compressores, cuja principal atividade é a produção de 
compressores para aparelhos de refrigeração. Foi fundada na década de 1970 por três empresas, fabricantes de 
refrigeradores, Consul, Springer e Prosdócio, e se situa na cidade de Joinville, em Santa Catarina.  
10A EMBRAPA  é uma Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. É uma instituição pública de pesquisa 
vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil.  
11 PETROBRÁS é uma empresa brasileira, de capital aberto, que possui como acionista majoritário o Governo 
Federal Brasileiro. Atua no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, 
comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. 
12 A CEMIG é uma Companhia Energética de Minas Gerais. É uma das principais concessionárias de energia 
elétrica do Brasil. 
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Quando falo em mulheres cientistas, preciso considerar qual é seu campo de atuação, 

que tem tido um palco mais favorável nas IES, privadas ou públicas. Vários são os 

depoimentos de físicos/as em relação à dificuldade de se conseguir emprego na área fora do 

espaço acadêmico. As empresas e indústrias brasileiras têm, historicamente, investido em 

profissionais de outras áreas, das Engenharias e Tecnológicas, devido a pouca difusão e 

reconhecimento que a Física teve nesse país, onde pesquisas científicas foram deixadas, 

durante muito tempo, à revelia, dando-se primazia para formação de recursos humanos 

capazes de solucionar problemas imediatos, que demandassem menores custos financeiros. 

Diferente do que ocorreu em outros países em que a necessidade de físicos para grandes 

empresas e mercado industrial imperou a partir da década de 1950, no Brasil, poucos desses 

profissionais têm sido incorporados no mercado industrial e empresarial, contribuindo para 

uma imagem da Física como muito restrita ao ensino e à pesquisa teórica. Destarte, por 

mulheres cientistas compreende-se mulheres que ao escolherem a Física como carreira 

profissional, realizam mestrado e doutorado na área e operam ou nas IES, na pesquisa e no 

ensino, ou nos Institutos onde a pesquisa de Física é desenvolvida, em que o foco dos 

cientistas não é direcionado ao ensino. Dentre as mulheres cientistas que entrevistei para esse 

trabalho, duas delas têm se dedicado fortemente à pesquisa, três são iniciantes na carreira 

científica, e as outras duas tem trabalhado mais com o ensino de Física na UFSC. 

Evidentemente, as narrativas de cada uma delas são muito condicionadas pelas funções 

desempenhadas nas IES onde operam. A administração das universidades também é 

executada pela maioria dos/as cientistas, abarcando todas as áreas lecionadas pela instituição. 

Para ocupação desses cargos existem muitos jogos de poder, e geralmente os departamentos e 

centros com maiores recursos financeiros, maior legitimidade e poder frente aos demais, são 

os que possuem maior hegemonia na ocupação dos mais altos cargos. A baixa participação 

das mulheres em cargos de comando e prestígio na hierarquia universitária também é um forte 

indício de sua segregação nesses espaços.  

Entendi que trabalhar com história oral é ao mesmo tempo uma dádiva e um desafio. É 

um desafio porque a entrevista nem sempre ocorre conforme planejamos. Às vezes, as 

perguntas que fazemos não recebem as respostas esperadas. Precisei lutar contra o tempo 

cronológico, pois o tempo das cientistas para dar o depoimento era cronometrado, e curto. 

Assim, aspectos que gostaria de saber não puderam nem ser tocados na hora da entrevista. Por 

outro lado, é também uma dádiva, porque é imensamente prazeroso sentar-se ao lado de 

alguém que você admira e ouvir as histórias dessa pessoa. Para mim, ser mulher, estar na 
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Ciência e ser bem sucedido nela é mais do que oportunidades e boa vontade. É superação, é 

resistência, é dar as costas ao fácil, àquilo que é facilmente solucionado. É um caminho por 

vezes trilhado na solidão, abrindo mão dos confortos, das diversões. A vida de um/a cientista 

é feita de um eterno “vencer obstáculos”, de um eterno construir e desconstruir, de desafios 

múltiplos.   

A noção de experiência, quando entrelaçamos Gênero, Ciência e Memória, é utilizada 

para favorecer análises que superem explicações estruturais. Permite considerar a agência do 

sujeito no interior de uma determinada comunidade. O conceito de experiência empregado 

nesse trabalho faz referência a um sujeito de ação, que se engaja na ação, a sente, pensa sobre 

ela e a reformula.  

A relação entre gênero e memória, na sua complexidade, possibilita-nos compreender 

a multiplicidade de configurações de gênero que marcam a memória. Tal como ressaltou 

Michel Pollak, ao privilegiar a análise das minorias e dos marginais, a História Oral ressaltou 

a importância das memórias ocultas, parte das culturas das minorias e dos dominados, que se 

opõe frequentemente à memória oficial, vencedora e nacional. (POLLAK, 1989, p. 4). 

As historiadoras feministas criticaram a História Oficial, que esteve centrada na ação 

do sujeito universal, mantendo as experiências de outros sujeitos marginalizados, como as 

mulheres, na obscuridade. Tomadas de consciência de que o acesso às memórias das mulheres 

não se dava nos arquivos públicos, já que as mulheres que estiveram na esfera privada tiveram 

suas atividades consideradas indignas de serem arquivadas, passaram a pesquisar nos acervos 

privados registros de experiências femininas. Cartas, diários íntimos são exemplos de 

memórias femininas que nos possibilitam compreender o universo das mulheres. Além disso, 

as mulheres, por costumarem guardar objetos pessoais, e por terem a habilidade de conservar 

e contar histórias vividas, sejam elas individuais ou coletivas, e também por sua capacidade 

de estabelecer redes e relações, tem se destacado como “guardiãs da memória”. (PERROT, 

1989; RAGO, 2001).  

As categorias gênero e memória possibilitam analisar a história humana para além da 

dialética da dominação masculina e da opressão, procurando compreender como essa 

dominação é exercida, no tempo e no espaço, e como se processa a resistência a essa 

dominação, levando em conta as práticas sociais e os modos de resistência aos seus discursos. 

(SOIET, 2001). Para compreender as relações na Ciência para além da ótica da dominação 

masculina e da sujeição e passividade feminina, devemos, como conceituou Michel de 

Certeau (2000), considerar as formas ilícitas “que assume a criatividade dispersa, tática e 

bricoleuse dos dominados, com vistas a reagir à opressão que sobre eles incide”, sempre de 
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um jeito astucioso, disperso, silencioso às vezes, constituindo rede de uma irreverência, 

buscando aproveitar as “ocasiões”, as “brechas” oferecidas para garantir o exercício de sua 

cidadania, no grau mais ampliado possível (CERTEAU, 2000: 41-94).  

Cabe entender que a Ciência, a Física, é uma trama onde poderes e contra-poderes 

interagem, e assim analisar os relatos de cientistas mulheres se revelou um procedimento 

necessário, que possibilitou compreender que a inserção feminina na Ciência se dá sob formas 

diferentes de resistência e ocupação, ruptura essa que as gerações mais antigas de mulheres na 

Física denotaram nas gerações mais jovens. Se antes, a relação entre homens e mulheres dava-

se pelo silenciamento dessas, seja diante de uma situação de assédio sexual, ou moral, as mais 

jovens não tem se calado diante desses acontecimentos, enfrentando a situação. O que tem 

abafado o machismo na academia, no entanto, não erradicado. Se nas relações com Físicos de 

gerações mais velhas o machismo se torna mais latente, nas gerações mais jovens, ele não se 

manifesta visivelmente, mas acontece quando os colegas não dão credibilidade para o que as 

colegas falam na hora de solucionar um problema de Física ou quando fazem brincadeiras e 

piadas sobre as mulheres, as quais têm um conteúdo sexista.  

Para Walter Benjamin (1983), ouvir é um desafio; narrar é uma arte. Cabe ao 

historiador/a, portanto, ouvir nas entrelinhas, nos entre discursos, rever as interpretações, 

seguir de perto e detalhar aquilo que está oculto nas falas de seus personagens, partindo 

sempre da perspectiva de que os relatos não são neutros ou inocentes, sendo sempre tentativas 

de convencer e formar a memória do outro, porque os narradores sabem que suas histórias não 

estão nos livros e são, portanto, inéditas. (BURKE, 2000). A memória é um importante 

caminho a ser seguido por historiadores que buscam compreender as relações passadas, por 

dar margem ao sensível, aos desejos, ao não dito, àquilo que foi esquecido e que apenas um 

curioso ouvinte pode trazer à tona. (FÁVERI, 2005, p. 27). 

Por inserir-se no leque de preocupações atuais da ainda exclusão das mulheres de 

profissões ainda tidas como masculinas, como é o caso das ditas “ciências duras”ou hard, essa 

pesquisa adentra-se no campo da História do Tempo Presente, onde o tempo não se apresenta 

apenas como recorte cronológico, pois a própria temporalidade torna-se objeto de 

reflexão.(DOSSE, 2012). A História do Tempo Presente problematiza como o presente é 

construído no tempo, mostrando que a inovação, que caracteriza as sociedades 

contemporâneas, não é absolutamente universal. (HOBSBAWM, 1998). O objeto de estudo 

dos historiadores do tempo presente são as pendências do passado que persistem no presente, 
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esse entendido não como uma condição, um estado, mas como uma experiência inacabada e 

inacabável. (RICOEUR, apud LORIGA, 2012) 

A História do Tempo Presente já foi muito criticada por conta da proximidade do 

historiador com seu objeto de pesquisa. A seriedade do trabalho do historiador do Tempo 

Presente é (pelos próprios historiadores) posta em dúvida devido à subjetividade que o 

envolve com seu objeto de pesquisa, visto que ele trabalha com um tempo em que vive, sobre 

pessoas com as quais convive, e suas fontes ou vestígios ainda estão vivas. No entanto, a 

História não é simples mimese do real. Resulta da tensão entre a vontade de saber o que 

aconteceu e o questionamento que emana do presente do historiador, do lugar donde ele fala. 

Para Todorov: 

 

O que distingue os historiadores de tantos outros produtores de discurso, é, deveras, 
a exigência da verdade, e portanto, também a escrupulosa captação de informações; 
mas esta orientação não exclui em absoluto o comissionamento do seu 
conhecimento. Aquele que acredita nesta exclusão sofre certa ingenuidade e toma 
uma oposição ilusória. (...) O trabalho do historiador, como qualquer trabalho sobre 
o passado, nunca consiste exclusivamente em estabelecer fatos, senão também em 
escolher alguns deles como mais sobressalientes e mais significativos que outros e 
relacioná-los entre si; agora bem, esse trabalho de seleção e combinação está 
necessariamente orientado à busca não só da verdade senão também do bem. A 
Ciência não se confunde com a política, é certo; mas isso não impede que a própria 
Ciência Humana tenha fins políticos e que estes possam ser bons ou maus.  
(TODOROV, 2002: 154). 

 
 

Portanto, uma das atitudes necessárias do historiador é assumir a subjetividade que 

envolve seu trabalho. Assumir que ele fala de um lugar próprio que fomenta suas perguntas e 

análises, e claro, tomar cuidado para não se perder em meio a essa subjetividade, buscando 

reconhecer a historicidade do seu objeto de pesquisa, o elo de dependência entre a escolha dos 

fatos e a interpretação que dá a eles.  

Prost, ao defender o elo entre o oficio do historiador e as suas querências pessoais, não 

acredita que seja possível 

 

Ser um bom historiador sem um pouco de paixão, sinal de relevantes desafios 
pessoais. O enraizamento existencial da curiosidade no âmbito da história explica a 
constância da pesquisa, o esforço desprendido pelo historiador e, convém 
reconhecer, igualmente, o prazer e a alegria prodigalizados, às vezes, pelo exercício 
desse ofício. (...). Sem avançar tão longe, o historiador estabelece com seu objeto 
uma relação íntima pela qual se afirma, progressivamente, sua própria identidade. 
Ao debruçar-se sobre a vida e a morte dos homens do passado, ele trabalha também 
sobre sua própria vida e morte. (PROST, 2008: 88). 
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Dessa forma, quero confessar que tenho, há muito tempo, uma paixão secreta pela 

Física. Quando adolescente, estando já na oitava-série do Ensino Fundamental, conheci essa 

área e me apaixonei por ela. Adorava principalmente a subárea de Física Nuclear. Contudo, 

no Ensino Médio, pela falta de estímulo suficiente, tanto familiar quanto escolar, acabei 

mudando de ideia e segui caminho na História (ressalto que não houve arrependimentos!). 

Tive uma professora de Física, que não era formada na área, e que era muito fraca em Física, 

e passava a maioria das aulas falando sobre esmalte de unhas e cremes de cabelos.  Então, eu 

considerei que não tinha base para tentar um vestibular na área de Física, e desisti do sonho. 

Acredito que essa pode ter sido a realidade de muitas meninas, e meninos.  

Ter a oportunidade de, através dessa pesquisa, adentrar em contato com esse universo 

da Física e conhecer um pouco da realidade desses/as profissionais acabou se tornando um 

processo nostálgico, porque me peguei pensando que aquela realidade poderia ter sido a 

minha. Quero dizer, com isso, que essa pesquisa está sendo gratificante para mim, tanto por 

propiciar um pouco de experiência em História Oral e me fazer conhecer pessoas 

extraordinárias, tanto por me reaproximar de um sonho antigo.  

Não escolhi quem gostaria de entrevistar. A partir de indicações e informações 

recebidas durante os primeiros contatos no Departamento de Física da UFSC, quando 

procurava por informações sobre ex-alunas e docentes de Física, enviei e-mails para 25 

mulheres. No entanto, apenas sete mulheres me responderam. Talvez não houvesse tempo em 

sua agenda. Quem sabe elas não pensassem ser a temática importante, afinal, algumas das 

entrevistadas demonstraram não entender a minha curiosidade a respeito delas e de seu 

trabalho.  O objetivo era entrevistar homens também, mas resolvi deixar esse trabalho para ser 

desenvolvido num projeto de pesquisa futuro.  

Fontes que se somaram às narrativas foram os currículos Lattes das pesquisadoras, e 

também os dados quantitativos acerca do fluxo discente de homens e mulheres no 

departamento de Física, que possibilitaram mapear a presença e a ausência feminina na Física 

da UFSC, comparando esses dados com dados de outras pesquisas feitas por outrem. Esses 

dados foram fornecidos pelo Departamento de Administração Estudantil, da UFSC, que me 

enviou por e-mail dois grandes relatórios acerca da entrada e saída de estudantes de todos os 

cursos da Universidade. Ressalto que infelizmente não foi possível obter dados a respeito da 

cor/raça/etnia dos estudantes, pois esse departamento não se dispôs a me fornecer essas 

informações. Uma medida para saber quantas das estudantes de Física, que se formaram eram 

brancas ou negras foi procurando por seus currículos na plataforma lattes, mas esse trazia 
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somente informações a respeito daquelas que seguiram carreira acadêmica, e nem todas 

possuíam foto no perfil. Essas foram algumas barreiras que impossibilitaram que essa 

pesquisa atingisse todos os seus objetivos.  

A escolha pelo currículo lattes como fonte para essa pesquisa se deu a partir da 

compreensão de que o lattes é o cartão de visita dos cientistas no Brasil, alvo de suas 

investidas e preocupações, afinal é por meio dele que os cientistas serão conhecidos, 

analisados e julgados. O lattes é o bilhete de entrada para o universo científico, sendo que 

para participar de processos de seleção de mestrado e doutorado é necessário, antes de tudo, 

ter um lattes. O sucesso na arena científica, nas IES e institutos de pesquisa, somente é 

possível através da produção de um lattes consistente e forte. Um bom currículo lattes é 

carregado de publicações de artigos em revistas bem conceituadas, nacionais e internacionais, 

de livros, capítulos de livros, participação e liderança de grupos de pesquisa, execução de 

projetos de pesquisa, participação em bancas de mestrado e doutorado, orientação de 

trabalhos acadêmicos, número de citações em outros trabalhos, enfim.  

A plataforma lattes é um sistema nacional brasileiro criada e mantida pelo CNPq, uma 

agência nacional de pesquisa do Brasil que controla tudo o que é feito em âmbitos de 

pesquisa, seja em assuntos científicos ou outros. Controla as demandas de pesquisa, os 

investimentos aplicados em pesquisa, e é um importante aliado na formação de pesquisadores 

e cientistas no país.  

Quando essa plataforma foi criada, em 1993, era útil enquanto ferramenta de apoio 

para as avaliações de currículos de alunos e professores que solicitavam bolsas de estudos e 

auxílios do governo para desenvolvimento de atividades acadêmicas junto às instituições de 

ensino e pesquisa.A partir de 2000, esse sistema passou por uma série de aperfeiçoamentos, e 

suas funções foram ampliadas.  

As agências de fomento à pesquisa passaram a valer-se do sistema lattes para 

levantamento de dados estatísticos que possam servir de base para a implementação de 

políticas públicas voltadas para a ciência e tecnologia no Brasil, abertura de editais, avaliações 

institucionais. Através das informações disponíveis, pode-se mapear não só a atuação do/da 

profissional individualmente, mas também a relevância da instituição no cenário da pesquisa 

nacional. 

Por meio dos currículos disponibilizados nessa plataforma, os programas de pós-

graduação comprovam a produtividade, competência e amplitude das atividades da pessoa, 

podendo esse/a pesquisador/a conseguir maiores incentivos para seu trabalho, como custeio 

para eventos e publicações, recebimento de bolsas e melhores avaliações de seus programas.  
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Assim, o/a pesquisador/a encontra na plataforma uma maneira de manter atualizado e 

organizado o seu currículo dentro de um padrão nacional. E pode acessá-lo de qualquer lugar 

do mundo através da rede mundial de computadores, possibilitando maior visibilidade que 

gera intercâmbios enriquecedores para a educação e pesquisa no Brasil.  

O lattes tornou-se como um diário na vida de um estudante e pesquisador de carreira, 

fazendo parte do cotidiano acadêmico do sujeito. E é uma eficiente forma de consulta e 

acompanhamento de trajetórias profissionais e institucionais. É, portanto, história do tempo 

presente, já que está em vigor, determinando e impulsionando os/as acadêmicos a agirem, a 

pesquisarem, a publicarem e a disputarem entre si. 

Analisando o currículo lattes, percebe-se o quanto a ciência é ainda masculinizada e 

voltada para princípios capitalistas, onde se valora quantidade, mas não qualidade, se dá 

abertura para um trabalho ambicioso, competitivo, consumista, mas nem sempre profundo, 

renovador e de utilidade social.  

O lattes forneceu-me informações valiosas a respeito dos/as sujeitos que investigava. 

Por meio dele, pude ter uma noção de como se encontravam as mulheres nessa área. Essa 

fonte pôde mostrar, inclusive, sinais de desigualdade de gênero na Ciência. Mas para tanto, 

foi preciso se ater nos detalhes da fonte, visíveis e invisíveis.  

Assim, o currículo lattes foi analisado numa perspectiva qualiquantitativa, uma vez 

que foi por meio dele que procurarei traçar a trajetória acadêmica das mulheres na Física, e 

através da comparação com os currículos lattes dos homens, verificar sinais de discrepância 

de gênero nesse espaço. Nessa análise, busquei por números de publicação, participação 

dos/as cientistas como líderes de grupos de pesquisas e laboratórios, quantidade de prêmios 

recebidos, cargos ocupados na instituição, com a finalidade de verificar segregações das 

mulheres que, segundo Londa Shienbinger, muitas vezes ocorre numa perspectiva vertical, 

com o não recebimento de prêmios, a não ocupação de cargos mais altos da escala 

institucional e a não liderança de grupos de pesquisa. (SHIENBINGER, 2001). 

O lattes, por ser uma fonte quantitativa, passa sempre uma intenção de objetividade. 

Contudo, apesar das informações ali registradas terem de serem comprovadas, as 

manipulações pode ocorrer, com o não registro de algumas informações e o esquecimento de 

outras. Sendo o local onde estão depositadas as informações mais relevantes dos feitos 

científicos dos/as cientistas e acadêmicos/as, o lattes tem a função de ser fonte história, pois 

por meio dele entro em contato com o mundo acadêmico, e à medida que o analiso, 



24 

compreendo mais intimamente como ele funciona, quais são os pesos e medidas valorados 

nesse universo.  

Para Droysen, “A essência do método histórico é de compreender ao pesquisar”. 

(DROYSEN, 2009: 38). Através das fontes, nós, historiadores, compreendemos o contexto 

social na qual ela é/foi produzida. Muitas vezes buscamos um detalhe nas fontes e nem 

sempre encontramos. Em outras vezes, encontramos informações que nem imaginávamos 

encontrar.  

Por meio da pesquisa e do contato aprofundado com as fontes históricas, entramos em 

contato com um mundo desconhecido, incompreendido. Um mundo de códigos, de valores, de 

culturas, de hierarquias, de exclusão, que estão ocultos/as nos signos, nos silêncios, nas 

entrelinhas das fontes, sejam elas da maneira que forem, escritas, iconográficas, enfim. Ao 

pesquisar, compreendemos o social, o cultural, o político do nosso objeto de pesquisa, que se 

presenteia nas nossas fontes escolhidas e naquelas que não escolhemos.  

Para Prost, a parte mais apaixonante do trabalho do historiador consiste em levar as 

coisas silenciosas a se tornarem expressivas. (PROST, 2008). E nada nos impele mais à 

pesquisa, nos motiva mais ao trabalho, do que os silêncios que encontramos em nossas fontes 

documentais. Preocupados com a verdade, perturbados em desvendar os segredos dos fatos, 

procuramos fazer aparecer o invisível em nossas fontes, tentando decodificar partes 

incompreendidas e tornar o mundo mais inteligível. Mas essa não é uma tarefa fácil. É preciso 

ter uma afinidade muito forte com sua fonte para fazê-la dizer coisas que costumeiramente 

não diz.  

O lattes mostra, sobretudo, quantidades: quantidade de publicações que o/a cientista 

tem; quantidades de prêmios recebidos; quantidades de citações em artigos acadêmicos; 

quantidades de cargos ocupados nas instituições; quantidades de pesquisas desenvolvidas, 

enfim. Mas não indica as interferências que esse/a recebeu na vida para chegar até onde 

chegou. Não diz nada a respeito da presença de uma esposa que deixou de lado a própria 

carreira, para cuidar da carreira do marido cientista, atuando como secretária em casa, sem 

receber nada em troca. Também não fala sobre a culpa que carrega aquela cientista por dar 

mais primazia à carreira científica do que à família. Não se pronuncia sobre o pesquisador 

favorecido na vida pelo seu gênero, pelo seu social, econômico e cultural. Não relata nada a 

respeito das dificuldades encontradas por aquele/a cientista que passava as horas do dia 

cuidando da carreira e as horas da noite cuidando de um filho doente.  

O lattes é uma ferramenta utilizada, por muitos acadêmicos e pelas academias, para 

definir e manter status do cientista e da universidade. Ele diferencia e distancia os 
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pesquisadores e acadêmicos. Divide os grupos, desiguala as pessoas, atesta quem é melhor e 

quem é pior. Dá oportunidades a alguns, e as retira de outros.  

Há certas ciências, como a Física, que gostam de se chamar de exatas, objetivas. O 

lattes foi formado, pelo que se pode perceber, a partir desses pressupostos. Exato, objetivo e 

duro. Ou seria desumano? Por meio do lattes, portanto, acessamos ao que é valorizado no 

interior do campo científico e o que não é. Ele fornece uma noção de como foi a trajetória 

acadêmica de sujeitos que fizeram da ciência ou outras áreas acadêmicas sua carreira 

profissional. Mas por ele não se pode saber nada de muito profundo sobre essa vida. Por meio 

de uma linguagem dura, direta e precisa, não nos possibilita conhecer nada a respeito do 

humano no/a cientista, desumanizando o/a dessa forma.  

Em se tratando de estabelecer conexões entre gênero e ciência, o lattes é uma fonte 

indispensável, por fornecer informações que possibilitam documentar a reciprocidade que 

existe entre gênero e ciência, auxiliando no sentido de evidenciar os sinais de discriminação e 

desigualdade gênero que acontecem nesse meio. Por ser uma das ferramentas que a ciência 

usa para cobrar dos seus cientistas, por meio dele podemos compreender como funciona a 

Ciência e ter uma noção do que é ser cientista, de forma bem superficial. São os silêncios da 

fonte que possibilitam pensar uma série de questões sobre a ciência, sobre gênero, sobre a 

humanidade dos/as cientistas abafada pela academia. E permite, sobretudo, compreender que 

a ciência, em si, não se considera feminina, não incorpora o feminino. Os seus valores são 

outros. 

Outra fonte utilizada foi o livro organizado recentemente por Roselane Neckel, 

Historiadora e ex-reitora da UFSC entre os anos de 2012 a 2016, e pela jornalista Alita Diana 

Corrêa Küchler, que contou com a colaboração de historiadores e alunos do curso de História 

da UFSC, e foi realizado em comemoração aos 50 anos de história dessa Universidade. O 

livro foi lançado em dezembro de 2010 e nele contém alguns dados, fontes orais e fotografias 

sobre a história do Centro de Ciências Físicas e Matemática, da UFSC, e do Departamento de 

Física. Outra fonte que possibilitou análise tanto da inserção da Física no Brasil quanto dos 

discursos dos Físicos sobre essa área foi o Relatório Oficial publicado pela Sociedade 

Brasileira de Física, SBF, no final da década de 1980. Há alguns termos utilizados nesse 

relatório que possibilitaram problematizar noções de ciência e relações de gênero empregadas 

pelos ilustres físicos que haviam composto o extenso documento. 

Importantes reflexões sobre a Física no Brasil, sobre a inserção das mulheres nessa 

ciência e sobre a condição dos cientistas no país estão escritas no livro Nos bastidores da 
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Ciência, de Débora Perez Menezes, que é uma das cientistas entrevistadas para esse trabalho. 

Esse livro, publicado em 2008 no Brasil, possibilitou-me entrar em contato com detalhes da 

vida de Débora na Ciência, que na entrevista não foram ponderados pelo pouco tempo que ela 

tinha para conceder a sua fala.  

Eu organizei esse trabalho em três capítulos. No primeiro capítulo, depois de trazer 

alguns exemplos de mulheres que foram pioneiras na Física no Brasil, a fim de quebrar com a 

história oficial que tende a obscurecer a atuação, ainda que rasa, das mulheres em cenários 

considerados inadequados a elas,procurei trazer reflexões teóricas sobre a relação “Gênero e 

Ciência” e “Mulheres e Ciência”, fazendo uso de uma bibliografia que tem se especializado 

no assunto. Estabeleço ainda uma relação entre a baixa procura das mulheres pela Física à 

construção e manutenção de alguns estereótipos sobre a área de Física e Relações de Gênero, 

muitas vezes repercutidos pelas mídias, que mantém uma representação da subjetividade de 

cientistas enfocados na imagem masculina, reforçando a ideia aceita socialmente de que 

Ciência e Engenharia é um trabalho para homens, e apenas os excepcionais, exercerem. Para 

isso, discuto a respeito dos termos “hard” e “ciência dura” que passaram a diferenciar a 

Física, na sua constituição moderna, das outras ciências. Esses termos, a meu ver, têm fortes 

implicações no afastamento das mulheres da área, não só porque reforçam uma imagem da 

Física como ocupações para pessoas incrivelmente inteligentes e diferentes do resto do 

mundo, o que já é em si excludente, mas porque carregam valores históricos que 

descaracterizam e inferiorizam as mulheres como potencialmente incríveis, tanto quanto os 

homens, para fazer ciência e para fazer Física.  Por fim, analiso os dados quantitativos da 

presença e ausência das mulheres na área da Física na UFSC, através do uso de gráficos e 

tabelas que ajudam a mapear e verificar a mutação da presença feminina nesse espaço a partir 

do ano de 1980 a 2010. 

No capítulo dois, costuro as narrativas das sete mulheres que participaram dessa 

pesquisa, trazendo pelo título uma discussão de que o trabalho de cientista, como 

demonstraram essas mulheres, é mais do que o uso cotidiano de um jaleco branco, e as idas e 

vindas não se dão apenas pelo trajeto “laboratório- casa, casa-laboratório”. Suas falas 

quebram com estereótipos correntes ainda nas mídias a respeito da Ciência e de seus sujeitos, 

quando ensinam o quão dinâmica e desafiadora é a vida de quem opta pela carreira acadêmica 

e escolhe ser pesquisador/a no Brasil. Elas trazem aspectos de suas infâncias, adolescências e 

juventudes que para elas são importantes e que nos possibilitam entender os contextos que 

concederam a essas mulheres oportunidades para considerar a Física e a ciência como uma 

profissão almejável. Conflitos, medos, dúvidas, estão por trás de suas escolhas. Nesse texto, 
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trabalhei ainda com as experiências dessas cientistas enquanto mulheres inseridas em um 

ambiente onde o machismo e o racismo se escondem por trás de uma máscara de harmonia, 

que em momentos de tensões, de interesses políticos, se desnudam, e os sons que nas horas de 

conformismo e de calmaria são uníssonos, tornam-se dissonantes.  

No capítulo três procurei expor e analisar a relação entre carreira científica e 

maternidade, que como denunciaram as fontes, quase sempre se dá de modo conflituoso, já 

que a Ciência ainda parte do pressuposto de que os/as cientistas não se reproduzem, ou que, 

no mínimo, eles/elas não precisam se preocupar com isso. Como essas mulheres 

demonstraram no capítulo dois, parte da resistência que os homens, os orientadores e chefes 

de laboratório, têm em relação à presença de mulheres nos laboratórios de pesquisa deve-se à 

possibilidade das mulheres de engravidar. Então, muitos dos preconceitos pelos quais 

passaram as cientistas por serem mulheres, na academia, estiveram atrelados também às 

questões da maternidade. Outras questões que estão entrelaçadas a essa mesma discussão se 

trata a respeito das mulheres cientistas que viajaram em prol da Ciência, e que tiveram que 

conciliar essa prática, muito comum para quem faz Ciência no contemporâneo, com a 

maternidade. Assim, pude refletir a respeito do preconceito de gênero fora da academia 

brasileira, e das relações de poder na Ciência em contexto internacional, que foram vividas 

por algumas das entrevistadas.  

A partir das narrativas das sete mulheres que entrevistei, foi possível refletir sobre uma 

primeira questão que teria dado vida a essa pesquisa: Por que o baixo número de mulheres na 

Física persiste, apesar de todos os avanços femininos nos diferentes campos sociais? Se as 

mulheres constituem uma parcela significativa, praticamente a metade, de cientistas no Brasil, 

porque os departamentos de Física ainda são constituídos por uma minoria delas? As 

cientistas entrevistadas manifestaram opiniões a respeito a essa diferença. Através de seus 

depoimentos e à luz da historiográfica que também atuou sobre essas questões, procuro 

compreender nesse trabalho a contínua rejeição feminina pela Física, ainda que sua presença, 

nos corpos discentes, tenha recentemente aumentado. 
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1  A PRESENÇA DAS MULHERES NA FÍSICA 

 
Diante das aparentes facilidades das mulheres estudarem e construírem uma carreira 

profissional, na área que quiserem, tendemos a obscurecer a parte da história em que muitas 

mulheres batalharam arduamente pelo direito à educação e à universidade.  

Nos últimos 30 anos, a universalização da educação e o avanço da Ciência e da 

Tecnologia foram extraordinários. No entanto, mesmo com a maior participação feminina 

nesses ramos, os créditos pelas vitórias científicas permaneceram reduto masculino. Por outro 

lado, a real inclusão das mulheres em algumas áreas científicas tem acontecido de forma mais 

lenta do que em outras áreas. As Ciências Exatas persistem sendo pouco atraentes para as 

mulheres. (MELO; RODRIGUES, 2006: 301). Na Física, particularmente, a participação das 

mulheres mesmo na graduação é ainda muito tímida, e vai se tornando menor conforme se 

avança a escala acadêmica. O gráfico abaixo, resultado de uma pesquisa realizada pela Física 

Marcia Barbosa, da URFGS, em 2012, torna possível constatar essas medidas:  

 

Figura 1 – Desigualdade de Gênero no Campo da Física – 2000 a 2012 

 

Fonte: BARBOSA, Márcia. Mulheres na Física: Por que tão poucas? Por que tão lentamente? 
 Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/~barbosa/barbosa-apub.pdf>. Acesso em 14/07/2017  

 

Ainda que invisíveis e desconhecidas por muitos/as, algumas mulheres foram 

personagens atuantes na história da Física no Brasil. Há importantes nomes femininos que se 

destacaram no cenário brasileiro e internacional. Elas foram pioneiras em dois aspectos, tanto 

por serem pioneiras junto aos pioneiros na produção do conhecimento científico no Brasil, 

que era incipiente, e por serem as primeiras mulheres a enfrentarem estereótipos e barreiras 

socialmente impostas aos gêneros na Ciência, abrindo, para as mulheres de futuras gerações, 

porteiras por caminhos onde somente os homens eram autorizados a trafegar. 
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Começo citando a triste história de Sonja Ashauer, que faleceu muito jovem, sem 

tempo para dar cabo aos seus anseios investigativos e profissionais. Nascida em São Paulo, 

em 1923, era filha de um engenheiro. Desde muito pequena, demonstrava uma inteligência 

incrível, e seu pai, um apaixonado por ciências, fez por onde para que a filha seguisse um 

caminho científico. Na época dos estudos de colégio, construiu na casa em que moravam um 

laboratório onde Sonja podia realizar experiências em Física, Química e Biologia. Incentivada 

pelo pai e pelos professores, ingressou na USP em 1940, tornando-se bacharel em Física em 

1942.  

Orientada na USP por um grande nome na Física no Brasil, Gleb Wataghin13, foi para 

a Inglaterra, em 1944, para cursar o doutorado. Sonja foi a primeira brasileira a concluir 

doutorado em Física, em 1948, numa universidade estrangeira,Universidade de Cambridge, 

numa época em que mobilidade científica era praticada por pouquíssimas pessoas, sendo 

orientada por um dos maiores Físicos do mundo, Maurice Dirac. Defendeu a tese na área de 

Eletrodinâmica Quântica, assunto de ponta da época, efoi a primeira mulher a ser eleita 

membro da Cambridge Philosophical Society. Durante seus anos na Europa, contracenou com 

grandes físicos daquela atualidade, e brilhou numa sociedade extremamente hostil à presença 

feminina.  

Após a defesa da tese, em 1948, regressou à USP, contratada para ser assistente de 

Gleb Wataghin. Mas, com apenas 25 anos de idade, acabou falecendo acometida de 

pneumonia e colapso cardíaco. (MELO; RODRIGUES, 2006). 

Dentre as pioneiras, destaco ainda Elisa Frota Pessoa, nascida no Rio de Janeiro em 

1921. Quando ainda criança, irritou seu pai ao defender o sonho de na juventude tornar-se 

engenheira.O pai, que considerava tal carreira totalmente inadequada para mulheres, 

acreditava que a perfeita profissão para a mulher era o casamento e a maternidade.  

Mas no colégio, os professores, percebendo o interesse da aluna por temas científicos, 

deram um incentivo primordial para o seu direcionamento científico. Plínio da Rocha foi uma 

grande influência nas escolhas de Elisa. Contrariando as ordens familiares, ela matriculou-se 

na Faculdade Nacional de Filosofia, FNFI, da Universidade do Brasil, embrião da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, formando-se em 1942, junto com Sonja Ashauer.14 

                                                           
13César Lattes já chegou a denominá-lo “pai” da Física brasileira. Tornou-se um dos primeiros docentes de Física 
no que se tornaria a Universidade Estadual de São Paulo – USP. 
14A primeira a concluir o curso de Física na Universidade de São Paulo (USP) foi Yolande Monteux, em 1938. 
Mas pouco foi escrito sobre ela. 
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Elisa casou-se, aos 18 anos, com Osvaldo Frota-Pessoa, um dos seus professores de colégio, e 

com ele teve dois filhos.  

Não foi somente sua entrada na academia que contrariou seus familiares e conhecidos. 

Sete anos após ter sido contratada para lecionar na FNFI, o que se deu em 1944, descasou-se 

de Osvaldo para viver com um físico, Jayme Tiomno, colega de faculdade. Lembro que 

naquele momento as separações não eram bem vistas pela moral da época, e o divórcio sequer 

existia. Observe-se que essa mulher procurou transpor barreiras socialmente impostas às 

mulheres dentro e fora da arena científica, seu universo de trabalho.Além de suas importantes 

contribuições para os avanços científicos no país, ela também participou de movimentos 

feministas em favor do reconhecimento do trabalho feminino, e em prol do reconhecimento 

social da Ciência. 

Elisa fez parte do grupo de pioneiros da Física que se formaram na década de 1940, 

como Jose Leite Lopes, Jayme Tiomno, Cesar Lattes, Marcelo Damy, Mario Schenberg, 

Bernardo Gross. A área onde teve uma brilhante carreira foi a Física Experimental. Foi, ainda, 

uma das fundadoras do CBPF. 

Neusa Amato é outra pioneira, que atuava junto com Elisa. Nascida na cidade de 

Campos, no Rio de Janeiro, em agosto de 1926. Durante a Ditadura Militar foi perseguida, e 

aposentada pelo AI-5, em abril de 1969, quando lecionava e pesquisava na USP. Recusou a 

pedir anistia, e em 1980 voltou a trabalhar no CBPF, onde permaneceu até sua aposentadoria 

compulsória, em 1991. Intitulada Professora Emérita, suas contribuições à Física foram 

introduzir a técnica de emulsões nucleares no Brasil, aplicando-a em vários campos, Física 

Nuclear, Biologia e Partículas Elementares. Além disso, foi a única a apresentar um trabalho 

na Conferência Internacional de Átomos para a Paz, em 1955.  

Também aluna do famoso Plínio da Rocha, Neusa Amato, não teve nenhum estímulo 

familiar para seguir a carreira. Sua situação financeira era precária, e ao invés de estudar, seu 

plano inicial era procurar um emprego depois do colégio. Incentivada pelo professor Plínio, 

prestou vestibular para Física, na Universidade do Brasil, bacharelando-se em1945 e 

licenciando-se no ano seguinte. Inicialmente trabalhou em colégios, como o Colégio 

Assunção e de Aplicação da Universidade do Brasil, e anos mais tarde, por ter sido aluna 

destaque na graduação,foi convidada por Lattes para atuar numa pesquisa, com Elisa, no 

CBPF. A atuação era voluntária, e para sobreviver continuou lecionando nos colégios. 

Contratada efetivamente em 1951, pôde se dedicar integralmente à pesquisa, publicando, com 

ElisaFrota, o primeiro artigo pelo CBPF. A partir de 1967, passou a trabalhar com detecção 

de raios cósmicos de altas energias, e permaneceu nessa pesquisa até o fim de sua carreira. 
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Foi responsável pelo Laboratório de Emulsões Nucleares do CBPF e pela integração Brasil e 

Japão, além de contribuir com mais de 100 artigos publicados.  

Analisando historicamente as atuações das pioneiras em Física, devemos notar que a 

sua presença na Ciência se deu somente a partir da autorização masculina. A sua ascensão nos 

assuntos científicos esteve à mercê dos convites e incentivos dos homens, que já eram físicos 

e dominavam a área. É necessário destacar isso, para não deixar passar o fato de que não 

adiantava, às mulheres, querer fazer Ciência quando essas portas não se abriam a elas. Assim, 

as relações políticas e de amizade foram essenciais para suas conquistas. 

Escrevo isso porque creio que de nada vale citar exemplos admiráveis sem 

contextualizar quais as condições que favoreceram essas mulheres em sua entrada e destaque 

em um ambiente que não lhes aceitava. Percebe-se que todas foram estimuladas por figuras 

masculinas, sem as quais, embora tivessem talento, não teriam podido adentrar nessa teia feita 

de hierarquias e relações de poder que é a Ciência. E embora fossem extraordinárias para o 

desenvolvimento científico no seu tempo, foram reconhecidas como tais somente após muito 

tempo. 

Tratar acerca da presença das mulheres na ciência e trazer à reflexão histórica suas 

memórias acerca de suas experiências enquanto mulheres e cientistas é compreender, antes de 

tudo, que a presença das mulheres no mundo da Ciência não só transforma esse universo 

como transforma as próprias mulheres e sua condição social. (TABAK, 2002).  

Torna-se impensável começar qualquer debate a respeito da presença feminina na 

Ciência sem estabelecer uma discussão sobre corpo, porque foi justamente esse corpo 

feminino que foi rejeitado pela Ciência Moderna para constituir e praticar a Ciência. As 

injúrias, os insultos e os preconceitos continuaram, com pouco avanço, a serem colocados 

sobre esse corpo. 

“Três coisas acontecem quando há mulheres no laboratório: você se apaixona por elas, 

elas se apaixonam por você e elas choram quando são criticadas”. (Tim Honton, 2010). Essa 

frase infeliz foi pronunciada por um físico inglês, Tim Honton, prêmio Nobel, no ano de 

2010, quando recebia o prêmio. Uma onda de repúdio ao posicionamento machista do 

cientista em relação à presença das mulheres na Ciência varreu a internet. Embora tenha 

pedido desculpas publicamente, acabou perdendo o emprego na University College London, 

onde trabalhava, por conta do episódio15. Optei por elencar essa frase para refletir a respeito 

                                                           
15O texto pode ser acessado no link: http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/08/laboratorio-tambem-
e-lugar-de-mulher.html. Acesso em 01/12/2016.  
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desse corpo feminino contra o qual preconceitos são lançados em ambientes masculinizados. 

Observe-se que a frase de Honton ataca ou a sexualidade das mulheres ou a questão biológica 

e hormonal, quando diz que as mulheres só choram nos laboratórios. É por conta da 

sexualidade que as mulheres são feridas em ambientes masculinizados, como ocorre na Física. 

O corpo feminino, ao mesmo tempo desejado e indesejado pelos homens, sofre a imposição 

de barreiras, assédios, estigmas quando as mulheres se enveredam para profissões 

desconsideradas para elas. 

Na análise das relações de gênero na Ciência em tempo presente, principalmente em 

áreas científicas que se constituíram culturalmente como masculinas, nos desiludimos. Apesar 

de todas as tentativas e batalhas do feminismo e das mulheres, verificamos que ainda somos 

modernos em alguns aspectos. 

Entendemos, aqui, o corpo como um espaço simbólico onde o sexo passou a atuar 

como norma cultural, governando a materialização desse corpo. O corpo é muitas vezes 

pensado como ahistórico, como estático, duro, sem vida, morto. Essa percepção que temos é 

Moderna e está vinculada à emergência dos meios tecnológicos que conseguiram, não 

totalmente e também não sem consequências desastrosas, controlar a natureza. (LOURO, 

2000: s.p.). 

Ideal regulatório, o sexo, para Foucault, passou a produzir e governar os corpos. Essa 

força regulatória funciona como espécie de poder produtivo, demarcando e diferenciando os 

corpos que controla. A materialidade dos corpos femininos e masculinos, que constituem os 

seus movimentos e os contornos, a sua fixidez, é aqui pensada como efeito produtivo de 

discursos que utilizam o sexo como norma para qualificar os corpos que irão habitar no 

interior do domínio de uma inteligibilidade cultural. Logo, feminilidade e masculinidade são 

performances de discursos regulatórios, efeitos de práticas discursivas. (BUTLER apud 

LOURO, 2000: s.p.).   

Na Era Moderna, o corpo feminino tornou-se campo investigativo e de preocupação da 

Ciência. Próximo ao final do Iluminismo, a ciência médica deixou de considerar o orgasmo 

feminino relevante para a concepção, que poderia, então, ocorrer secretamente, sem os 

tremores ou sinais de excitação. (LAQUEUR, 2001).  

A alegada independência da concepção com relação ao prazer criou o espaço no qual a 

natureza sexual da mulher podia ser redefinida, debatida, negada ou qualificada, abrindo 

debates que passaram a discutir a passividade e frieza das mulheres como uma condição 

natural.  E assim, seguiram-se as coisas. De acordo com Thomas Laqueur (2001), as 

mulheres, cujos desejos e paixões não conheciam cancelas no antigo esquema, tornaram-se, 
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na modernidade, criaturas com uma vida reprodutiva sem a possibilidade de ter prazeres 

carnais. O interessante é compreendermos que a ausência do orgasmo tornou-se um marco 

biológico, natural, das diferenças sexuais em sociedade. 

Até por muito tempo acreditou-se que as mulheres tinham a mesma genitália que os 

homens. Galeno, no século II d.C., evidenciava, por meio de um esquema, que as mulheres 

possuíam os mesmos órgãos genitais que os homens, anomalia gerada pela ausência de calor 

vital nas mulheres, resultando na retenção interna das estruturas que nos homens eram visíveis 

na parte externa. 

Mas por volta do final do século XVIII a natureza sexual humana mudou. Os cientistas 

se determinaram a basear as diferenças entre os sexos masculinos e femininos, entre o homem 

e a mulher, em distinções biológicas comprováveis. Não só os sexos eram diferentes, mas 

mulheres e homens eram diferentes no aspecto físico e moral. Para os médicos e naturalistas, 

homem e mulher passaram a ser entendidos a partir de uma série de oposições e contrastes. Se 

no antigo modo eram diferenciados conforme seu grau de perfeição metafísica e seu calor 

vital, nesse novo modelo sua diferença radical passou a ser embasada nas discrepâncias dos 

corpos. (LAQUEUR, 2001). 

É necessário destacar ainda que nesse momento um dos campos que passou a ser 

instituído e destacado na Ciência era a História Natural, cujo objetivo era classificar, 

organizar, ordenar e nomear todo o espaço físico e natural. Nesse ínterim, o corpo humano 

também passou a ser entendido como parte da natureza, logo, todas as partes do corpo 

humano deveriam ser classificadas, diferenciadas e nomeadas. (ROSSATO, 2005).  

A natureza deveria ser mapeada, conhecida e ordenada para melhor domínio do 

homem sobre ela. Ela deveria ser reduzida ao controle dos homens. A ambição do homem 

moderno nos leva a compreender que o corpo feminino, como parte dessa natureza que 

deveria ser investigada, conhecida e domesticada, também fazia parte das suas possessões. Na 

visão dominante desde o século XVIII, embora de forma alguma universal, havia dois sexos 

estáveis, incomensuráveis e opostos, e a vida política, economia e cultural dos homens e das 

mulheres, seus papéis no gênero, se baseava nesses fatos.  

Se no modelo antigo as diferenças entre os homens e as mulheres se davam a partir de 

uma diferença no gênero, do Iluminismo em diante se darão a partir das diferenças impostas 

ao biológico, tornando-se fixas e imutáveis. A mudança mais geral na interpretação dos 

corpos masculino e feminino se originou do progresso científico. Por outro lado, só houve 

interesse em buscar evidência de dois sexos distintos quando essas diferenças se tornaram 
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politicamente importantes. Resultaram, pois, de dois grandes desenvolvimentos distintos 

analíticos: um epistemológico e outro político. No final do XVII o corpo não era mais visto 

como um microcosmo de uma ordem maior, na qual cada partícula da natureza é posicionada 

dentro de várias camadas de significação. A ciência não mais gerava a hierarquia de 

analogias, mas criava um corpo de conhecimento ao mesmo tempo infinito e pobre. O sexo do 

iluminismo foi tornado possível por essa mudança epistêmica. (LAQUEUR, 2001). 

A política, amplamente compreendida como competição de poder, criou novas formas 

de constituir o sujeito e as realidades sociais dentro das quais o homem vivia. Falar sobre a 

sexualidade era falar sobre a ordem social que ela representava e legitimava. Ademais, depois 

da Revolução Francesa, os homens passaram a ter um novo medo das mulheres. A biologia e 

a experiência sexual humana refletiam a realidade metafísica na qual se acreditava que a 

ordem social repousava. A nova biologia, em sua busca pelas diferenças entre os sexos, 

emergiu precisamente quando as fundações da velha ordem social foram abaladas de vez por 

todas.Thomas Laqueur (2001) reproduz um pensamento entre cientistas e filósofos do final do 

século XIX, que tentavam definir o que seria esse ser “mulher” e o que caberia a ele: 

 

A mulher não é igual, nem inferior, nem superior ao homem. É um ser a parte, uma 
outra coisa, dotada pela natureza de funções diferentes do homem, com quem não 
deve competir na vida pública. A mulher existe apenas e através dos seus ovários.  
(Victor José, 1895 apud LAQUEUR, 2001: 189). 

 
 

Até esse momento, as mulheres participavam das descobertas científicas, seja de 

forma direta ou indireta. A partir de então elas serão instadas a reter-se ao lar e ao cuidado das 

crianças e dos necessitados.  E isso por conta do seu sexo. As barreiras, contra as 

“desobedientes” serão impostas em formas de leis, de regras religiosas e morais e também 

pelos discursos científicos. Para um famoso pensador moderno 

 

O homem é homem somente em certos momentos. A mulher é mulher a vida inteira. 
Tudo lhe faz lembrar seu sexo. (...). Tudo significa tudo com relação à biologia 
reprodutiva: o parto, o bebê, a amamentação, e assim por diante. Na verdade, esse 
capítulo é um catálogo das diferenças físicas e morais entre os sexos; as diferenças 
físicas nos levam, sem pensar, às diferenças morais. (...). Uma mulher perfeita e um 
homem perfeito não devem se parecer mais em espírito do que no físico. (...). Um 
deve ser ativo e forte, e o outro passivo e fraco. Uma vez que é demonstrado que o 
homem e a mulher não são e não devem ser constituídos da mesma forma, seja em 
caráter ou em temperamento, eles não devem ter a mesma educação”. (ROUSSEAU 
apud LAQUEUR, 2001: 147). 
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Contudo, algumas mulheres continuaram participando dos assuntos científicos, 

utilizando o casamento como meio para isso. Algumas esposas fizeram importantes 

descobertas científicas, corroborando com seus maridos cientistas, mas sem serem 

reconhecidas socialmente por seus trabalhos. Marie Curie foi uma dessas mulheres, que no 

início do século XX, conquistou o reconhecimento científico por mérito próprio. Ela 

conseguiu obter o prêmio Nobel em Física e Química junto com o marido pelas descobertas 

do rádio e do polônio. No entanto, só foi aceita como docente em uma universidade após a 

morte do marido, quando resolveram dar a ela a antiga cadeira ministrada por Pierre Curie. 

(MONTEIRO, 2013). 

Na primeira metade do século XX, mulheres de vários contextos lutaram para adentrar 

na universidade e no mundo científico. Evidentemente que poucas foram aquelas que 

conseguiram se esgueirar para esse universo. No Brasil, tivemos algumas que fizeram da 

Ciência uma profissão, e mais que isso, enfrentaram as regras sociais, morais, familiares e 

científicas que lhes eram impostas.  

O ingresso de mulheres em instituições de ensino, no Brasil, deu-se com a Reforma 

Leôncio de Carvalho, em 1879, que estabelecia o direito e a liberdade da mulher de frequentar 

as faculdades do país e obter título acadêmico. Contudo, as primeiras faculdades no Brasil de 

Medicina, Engenharia e Direito não contaram com discentes mulheres. A pouca presença de 

mulheres nos cursos secundários, indicados para aqueles que tinham interesse em prosseguir 

nos estudos e firmar uma carreira, e a diferença na educação destinada a meninas e meninos, 

durante o século XIX e primeira metade do XX, acabaram por restringir ou inviabilizar a 

presença de mulheres nos cursos superiores. (BELTRÃO E ALVES, 2009: 128). 

Na Física e em alguns ramos da Engenharia, a presença das mulheres permaneceu 

diminuta. Nos corpos docentes de departamentos de Física de algumas universidades 

brasileiras, como a UFSC, UFRGS e UFPR, a presença feminina não é maior que 10% do 

total.  

A manutenção de um padrão masculino na Física pode ser explicada a partir de vários 

fatores, e todos são históricos. A imagem de físico cultuada nas sociedades ocidentais 

modernas e contemporâneas tem um peso nisso, por cultuar uma figura de cientistas próximo 

à Albert Einstein, como velhos, desajeitados, estranhos e geniais. E essa não é a imagem que 

se espera das mulheres, para as quais foi difundido um ideal de feminilidade a ser 

buscado.Existem barreiras que são institucionais, e se proibições explícitas já não acontecem 

mais, as indiretas persistem, impedindo a progressão da carreira das mulheres em 
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universidades e institutos de pesquisas. Em outra dimensão, as barreiras ideológicas, por meio 

de teorias e estereótipos, têm sustentado rigidamente noções de inferioridade intelectual 

feminina, e possuem uma forte relação com o afastamento das mulheres de determinadas 

áreas. 

 

1.1 CIÊNCIA & RELAÇÕES DE GÊNERO: ALGUNS DEBATES PERTINENTES 

 

A partir da década de 1980, os estudos de gênero, nos Estados Unidos, começaram a 

dar-se conta da ausência das mulheres nas diferentes ciências, procurando pelas causas para a 

sub-representação do feminino na Ciência. A partir de então, uma vasta literatura sobre a 

participação das mulheres na Ciência emergiu no âmbito das discussões do campo “História 

da Ciência”. O feminismo, que se ampliava em diferentes concepções, vinha contribuindo 

para refletir o próprio campo científico, observando que suas estruturas tinham consequencias 

negativas à integração das mulheres em seus interiores.  

A frase “gênero e ciência” foi utilizada por Evelyn Fox Keller16 pela primeira vez, em 

um artigo, no ano de 1978. Fox Keller tornou-se base para as demais pesquisas e análises que 

se desenvolveriam nesse campo, ainda emergente nos Estudos de Gênero. Ela buscava 

analisar como as concepções de gênero, suas representações e identificações, adentravam nos 

processos de construção das ciências modernas, de Bacon a Descartes.  

Carolyn Merchant17, Historiadora da Ciência, Feminista e Marxista defendia o período 

da Revolução Científica como marco para a construção da Ciência e da natureza, do corpo, 

processo onde a masculinidade passou a ser identificada com temas de controle e dominação. 

No livro escrito sobre a morte da natureza, Merchant explicava como a mulher e a natureza 

passaram a ser comparadas. A natureza tornou-se símbolo metafórico da mulher, pois ambas 

deveriam ser explicadas pela ciência, para serem dominadas e controladas pelos homens. O 

trabalho dessa autora foi fundamental para as feministas e ambientalistas dos anos de 1980, 

tornando-se solo fértil para as correntes do ecofeminismo.  

Outro tema que tem sido criticado pelas feministas teóricas da ciência refere-se à 

objetividade da ciência moderna. Uma primeira suspeita contra a objetividade científica é que 

                                                           
16 Física e Feminista, norte-americana, é professora emérita de História e Filosofia da Ciência no Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts.  
17 Filósofa, historiadora e ecofeminista, norte-americana, é professora de História Ambiental, Filosofia e Ética na 
Universidade da Califórnia.  
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ela teria sido um código para a palavra “dominação”. Helen Longino18revisou o conceito de 

objetividade e introduziu o conceito de localidade, entendendo a ciência como um saber 

localizado, onde o levantamento de dados por si só não constituem o saber científico, que é 

tecido em rede, ou melhor, a partir de redes de conhecimento.  

A filósofa Eulália Perez-Sedeño19criticou a invisibilidade das mulheres na História, 

especialmente na História da Ciência. Para ela, a parca noção que temos sobre a atuação 

feminina na ciência é, sobretudo,uma distorção histórica: 

 

Não se pode esquecer os preconceitos habituais que sofrem os historiadores: suas 
explicações ou interpretações devem passar pelo filtro do que a passagem de tempo 
permitiu-lhes ver e por quem decidiu-se escrever e arquivar coisas, com a 
subjetividade que isso envolve. A tudo isso deve ser adicionado o fato de que os 
historiadores têm sido, por esmagadora maioria, homens, de modo que a história é 
masculina. É hora de devolver as mulheres à historia e devolver nossa historia às 
mulheres, muito especialmente, no caso da história da ciência. (PEREZ-SEDEÑO, 
2003: s.p.). 
 

 É considerando a trajetória de exclusão e invisibilidade das mulheres na Ciência que 

as críticas feministas questionam seu caráter sexista, denunciando que durante a maior parte 

da História, o sujeito do qual se narra é o homem branco, ocidental, de classe média.  

 Há, na visão de Maria Margaret Lopes20 (1998), duas imagens que tem caracterizado 

as ciências modernas. De um lado, o homem de avental branco no laboratório, evocando a 

imagem da objetividade da ciência como valor central; de outro lado, está a imagem do herói 

e aventureiro, que enfrenta os perigos na selva e nos laboratórios, cujas atividades cobram 

dele um preparo físico. Essa imagem está mais associada aos ideais de masculinidade da 

cultura moderna Européia.  

 Até a década de 1970, os movimentos feministas no Brasil não haviam incorporado 

um contingente expressivo de mulheres que se dedicassem às ciências naturais ou exatas. De 

acordo com Luzinete Simões Minella21, ainda que o número de mulheres nessas carreiras 

tenha aumentado décadas depois, isso não significou grandes mudanças nas ciências e nem 

favoreceu a criação de uma tradição forte que analisasse as ciências de modo sistemático. Em 
                                                           
18 Norte-americana, Helen é uma premiada Filósofa da Ciência, Teórica do Feminismo e professora de Filosofia 
da Universidade de Stanford.  
19 Filósofa especialista em Ciência, Tecnologia e Gênero, é professora de investigação do Departamento de 
Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto de Filosofia do Conselho superior de Investigações, em Madrid, na 
Espanha. 
20 Bolsista PQ 1-D do CNPq é atualmente investigadora associada do ICH-CEHFCi, Portugal e do Núcleo de 
Estudos de Gênero Pagu - UNICAMP, pesquisadora colaboradora sênior do Programa de Ciências da 
Informação da UnB e orientadora plena do Programa Interunidades em Museologia MAE-USP. Tem experiência 
na área de História, especialmente em História das Ciências. 
21 Professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas na Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e pesquisadora do Instituto de Estudos de Gênero. 



38 

uma mesa redonda feita no evento “Seminário Nacional de História da Ciência”, no qual 

participei recentemente, na UFSC, Margaret Lopes relatou tristemente que os estudos de 

gênero e ciência não tiveram grandes avanços na academia, sendo ainda emergentes e feitos 

de forma isolada.  

De acordo com Hildete Pereira de Melo22(2006), desde os anos 1970, a temática 

“gênero e ciência” ressoou no Brasil com os trabalhos das pesquisadoras da Fundação Carlos 

Chagas, espalhando-se por outros meios acadêmicos. Esse tema ganhou maior destaque nos 

anos de 1990, com os trabalhos realizados por grupos de estudos da UNICAMP,da 

FIOCRUZ, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal 

da Bahia (NEIM/UFBA), na área de História das Ciências. 

Na UNICAMP, destacaram-se as pesquisas feitas por Léa Velho23e Elena Léon, em 

1998, a partir de dados quantitativos a respeito da participação das mulheres no corpo docente 

e na produção científica nos institutos de Física, Química, Biologia e Ciências Sociais da 

UNICAMP, no período de 1986 a 1993. As autoras verificaram a baixa representatividade 

feminina especialmente na área de Física e Química, que diminuía assim que aumentava a 

escala acadêmica. (MINELLA, 2013: 102). 

A partir de 2000, a produção de pesquisas na subárea de “gênero e ciência” aumentou 

consideravelmente. Os estudos constataram que a participação das mulheres ainda 

permanecia,no início de 2000, marcada pelo estereótipo do papel dos “cuidados”, já que as 

mulheres estavam escolhendo as áreas vinculadas à Educação, Saúde e Assistência social. Os 

homens, seguindo no rastro do papel definido culturalmente para o seu sexo, dominavam as 

áreas da Engenharia, das Ciências Exatas e da Terra e das Agrárias.As mulheres 

representavam 40% dos pesquisadores nas áreas das Ciências Humanas e da Saúde, no 

entanto, nas outras áreas sua participação estava muito abaixo da dos homens.  (MELO; 

OLIVEIRA, 2006: 331). 

Um dos marcos nessa subárea foi o livro da socióloga Fanny Tabak24, publicado em 

2002, intitulado “O laboratório de Pandora: Estudos sobre a ciência no feminino”. A autora 

                                                           
22 Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em Economia da Indústria e 
da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora de Economia da Universidade Federal 
Fluminense desde 1972. 
23 Professora titular em Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas. 
24 Graduada em Sociologia pela UFRJ (1945), especialização em Sociologia do Desenvolvimento pela London 
School of Economics (1966), doutorado pela Universidade Lomonosov (1965) e pós-doutorado pela 
Universidade de Complutense de Madri (1988). E atualmente é integrante do International Political Science 
Association (IPSA). 
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escreveu sobre a baixa participação das mulheres nas carreiras de Ciência e Tecnologia, 

quadro verificado em uma pesquisa feita nas duas universidades do UFRJ e a PUC-Rio. Foi 

constatado que, mesmo com as grandes transformações científicas, tecnológicas e sociais 

observadas no decorrer do século XX, as carreiras científicas e tecnológicas não constituem 

ainda uma prioridade para as estudantes que concluem o Ensino Médio, consequência de uma 

escola pública que não se caracteriza pela inspiração e incentivo nas meninas para seguirem 

em carreiras científicas.  

A socióloga Maria Rosa Lombardi25 analisou o campo da Engenharia no Brasil, de 

1980 a 2000, e verificou que algumas áreas da Engenharia estavam se “feminizando”, 

contudo,as especialidades mais prestigiadas e melhor remuneradas ainda eram representadas 

por homens, majoritariamente, e eram áreas que exigiam mais rapidez de raciocínio e 

capacidade de decisão. Enquanto isso, as mulheres estavam atuando nos campos que 

requeriam paciência, persistência e que se assemelhavam aos trabalhos que elas desenvolviam 

no âmbito privado. Engenharia de Alimentos foi uma das subáreas da Engenharia onde se 

percebia esse movimento de “feminização”, na qual mais da metade dos seus representantes 

era constituída por mulheres. (LOMBARDI, 2006: 111).  

Jaqueline Leta26(2003), ao estudar o crescimento da participação das mulheres no 

campo científico em alguns cursos de graduação da UFRJ, no quadro de docentes da USP, 

bem como nos grupos de pesquisas e no quadro de bolsistas cadastrados no CNPq, verificou 

que,corroborando com outros estudos, mesmo com maior participação no sistema brasileiro 

de C&T, as mulheres estavam tendo menores chances de sucesso e ascensão na carreira, 

sendo menos contempladas com bolsas de produtividade do CNPq, sub-representadas em 

cargos administrativos das universidades e entre os acadêmicos da Academia Brasileira de 

Ciências. 

A filósofa Cristina Tavares Rocha27investigou, em 2006, a trajetória das mulheres que 

atuavam em empresas tecnológicas nascentes, incubadas e não incubadas, em Florianópolis, 

Santa Catarina. Na tese, a autora concluiu que apesar dos avanços obtidos em termos de 

competência e produtividade, as mulheres continuaram a enfrentar dificuldades para 

                                                           
25Socióloga e pesquisadora no Departamento de Pesquisas Educacionais, da Fundação Carlos Chagas 
(DPE/FCC). 
26 Formada em Ciências Biológicas pela UFRJ, doutora em Gestão, Educação e Difusão em Ciências pela 
mesma universidade, tem conduzido pesquisas nas temáticas ciência e saúde e ciência e gênero na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.  
27 É doutora em Ciências Humanas (UFSC). Atualmente atua como docente dos cursos de formação de 
professores/as em Gênero e Diversidade na Escola no IEG-UFSC e GeTec-UTFPR. 
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ultrapassar a retaguarda das empresas, na quais os homens continuaram dominando as funções 

públicas de comando e de articulação com o mercado. Ela utilizou o termo “teto de vidro” 

para se referir a esse tipo de barreira que se atravessa nos caminhos das mulheres, cuja 

ascensão profissional torna-se mais penosa. (ROCHA, 2006). 

Em uma pesquisa regional sobre equidade de gênero na Ciência e Tecnologia em 

2007, Sylvia Yannoulas28constatou que após tantos anos de inserção das mulheres nas 

universidades, continuam circulando estereótipos negativos quanto à sua limitada capacidade 

para operar tarefas objetivas e abstratas, dificuldades para a realização de raciocínios 

científicos, falta de localização espaço-temporal e desvantagem para compreender a lógica 

científica. 

Tendo em vista a invisibilidade social das experiências científicas das mulheres, 

pesquisadores/as de diversas áreas têm procurado, por meio da história oral, recuperar a 

história das mulheres cientistas e torná-las conhecidas, na defesa de que as mulheres também 

se constituíram enquanto sujeitos atuantes na Ciência e que foram também protagonistas de 

pesquisas e descobertas científicas que fizeram a diferença nas sociedades. 

Ao resgatarem nomes de mulheres que participaram da Ciência, pesquisadores/as e 

críticos/as feministas revelaram as distorções históricas que apresentam sempre como 

protagonistas dessa história majoritariamente os homens. Contudo não se trata de apenas listar 

nomes femininos que ocuparam a ciência. É necessário estudar os contextos e as condições 

econômicas sociais e políticas que possibilitaram o acesso de algumas mulheres no campo 

científico, tornando-se grandes nomes.  Muitas dessas mulheres dispuseram de oportunidades 

que facilitaram seu acesso à universidade, oportunidades impensáveis para outras mulheres de 

sua época, como o fato de serem filhas ou casadas com cientistas, pertencerem às classes 

nobres ou burguesas, com acesso à educação, o que lhes permitia quebrar e superar as 

barreiras vigentes para seu sucesso, como foi o caso de Marie Curie. (LOPES, 2003; 

SHIENBINGER, 2001).  

Ao não se considerar esses contextos, o que se faz é difundir a ideia de que somente as 

mulheres geniais podem ingressar no mundo científico, e não é isso o que se quer com a 

crítica feminista. Não é impondo modelos, por meio do resgate descontextualizado de grandes 

nomes femininos que fizeram ciência, que se estimula as mulheres das gerações mais recentes 

a optarem pelas carreiras científicas. 

                                                           
28 Formada em Ciências da Educação pela Universidade de Buenos Aires (UBA) e doutora em Sociologia pela 
Universidade de Brasília (UnB). 
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A Ciência é aqui entendida enquanto constituída por relações de poder e saber, onde 

importa quem produz os discursos científicos, para que esses venham a se tornar legítimos. 

Dessa forma, é necessário analisar aqueles que estão autorizados a produzir discursos e a fazer 

ciência. Para a Doutora em Educação, Paula Henning29: 

 

(...) a Ciência Moderna está presente no espaço legitimador e selecionador de quem 
é convidado a dizer-se cientista e produzir as esperadas descobertas. Assim, não são 
todos que podem falar da ciência, fazer ciência e sentirem-se cientistas. Esta é uma 
classe especializada e restrita. (HENNING, 2007, p. 172). 

 
 Isso implica considerar que, no que tange às questões de gênero, a Ciência também 

não é neutra, de forma que o campo científico é também constituído pelas desigualdades de 

gênero e determinado também por essas diferenças. A estrutura de gênero presente na Ciência 

definiu o homem como sujeito detentor de conhecimento, através de suas habilidades natas. 

(LOWY, 2009).  

A filósofa Cristina Rocha conceituou o gênero, a ciência e a tecnologia numa 

dimensão mais abrangente, o campo da cultura. Parte-se do pressuposto de que o mundo atual 

vive transformações geradas pelo desenvolvimento econômico e tecnológico. Dessa forma, é 

interessante o desenvolvimento de estudos com o propósito de compreender o que acontece 

nos diferentes grupos sociais e como eles vivenciam essas modificações provocadas pela 

tecnologia e pela ciência. A cultura é um desses campos que merece ser investigado, na 

medida em que a globalização afeta as manifestações culturais, através das tensões e 

resistências sociais. Fazendo parte das manifestações culturais, as relações de gênero também 

têm sofrido transformações ocasionadas pelo desenvolvimento tecnológico e científico, que 

acabam por envolverem não só os âmbitos da produção e do consumo, mas como também da 

educação, da reprodução e tantos outros. (ROCHA, 2006). 

 

1.2  AS MULHERES NA FÍSICA: PROBLEMATIZANDO AUSÊNCIAS 

 

Com a sua institucionalização na Modernidade, a Ciência passou a acionar um tipo 

determinado de sujeito para executá-la, o sujeito da experimentação. A esse, ela passou a 

conferir direitos e deveres. Os deveres consistiam na busca pela razão, na objetividade de seus 

apontamentos e enunciados, na pesquisa incansável realizada no seu cotidiano, na ordenação 

                                                           
29Professora e pesquisadora do Instituto de Educação e dos Programas de Pós-graduação em Educação 
Ambiental e Educação em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
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do mundo visível e na explicação lógica do universo. Como direitos, lhes deu a autoridade 

para proferir verdades, já que os discursos científicos serão tomados como inquestionáveis, 

com grande legitimidade diante do público, fosse leigo ou erudito. Gradualmente, foi se 

cristalizando nas consciências a crença de que sem as ações científicas a vida humana 

pereceria e o processo de civilização tornar-se-ia inviável.  

Com maior autoridade frente a outros saberes, a Ciência Moderna teve um elevado 

domínio sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os homens e mulheres. A essas, negou-lhes a 

capacidade e autoridade do saber, produzindo conhecimentos que colocavam as necessidades 

femininas em terceiros planos. Tendo a Ciência um gênero, uma cor, uma classe, uma 

nacionalidade, exigia que fosse executada por sujeitos diferenciados, possantes de notável 

inteligência e capacidade heróica, estando sobre seus ombros a responsabilidade de solucionar 

problemas e prever desastres, pondo a humanidade em segurança. (SARDENBERG, 2001: 

12). 

Passou a funcionar por uma organização hierárquica, que diferenciava e distanciava as 

ciências seguindo a mesma lógica dual com que reconhecia o mundo: da mesma forma que 

razão e emoção, mente e corpo, natureza e cultura são opostos e distantes entre si, as ciências 

diferenciavam-se entre elas entre hards/duras ou bravas e softs/moles ou brandas.  

Assim, as disciplinas acadêmicas modernas passaram a seguir uma grande cadeia do 

ser, substituindo o universo pela universidade. A História Natural e a Biologia envolviam-se 

com matéria suja: bichos, vegetais, excrementos, sangue, essências humanas; a Química com 

a matéria pura e quantificada; a Física trabalhava com matéria ideal, gases ideais, nuvens de 

probabilidade de elétrons, superfícies lisas. Melhor explicando, quanto mais livre matéria, 

mais hard a ciência seria. (LIMA E SOUZA, 2002: 78/79). 

Se as ciências softs ou brandas tomavam o mundo social sob seu domínio, as ciências 

duras simplificavam a complexidade da natureza existente a partir de uma linguagem 

específica, a matemática, estando elas para além do mundo social, atendo-se às coisas do 

universo que não poderiam ser facilmente vistas e tocadas pelos humanos.  As sociedades, 

mutáveis e instáveis, não poderiam ser submetidas à sua descrição científica, objetiva e 

simplificada. Dessa forma, a ruptura entre as ciências era inevitável e necessária.  

Dentre as Ciências Exatas, a Física destacou-se com ciência hard, elevando-se sobre 

todas as demais ciências como a ciência nobre. Alguns pesquisadores, como Sandra Harding 

(1996), destacaram os estereótipos que marcaram a área desde a sua formação, no século XIX. 

Adjetivos como “ciência dura”, “ciência objetiva”, ou “ciência hard” distinguiu a Física de 

outras ciências, como as Humanas, chamadas, em oposição, de “ciências moles”, flexíveis, 
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cujos resultados e pressupostos poderiam ser modificados facilmente, pois lidam com coisas 

vivas e instáveis. A História, a Biologia,por exemplo, trabalham com a vida, (humana, animal 

ou vegetal),tão volúvel, abaladiça e facilmente mortal. A Física, porém, debruça-se sobre 

coisas que escapam do domínio humano, imutáveis e de certa forma infinitas, que não podem 

ser facilmente reconhecidas e compreendidas. Os fenômenos naturais, complexos, são 

simplificados numa linguagem que só físicos entendem, submetidos em leis que os torna 

determinantes e irreversíveis. A própria linguagem utilizada para comunicação entre os 

cientistas opera na concepção de inumanidade, de dureza, de fixação, pondo a imensidão 

natural numa ordem simples e identificável. 

Tornando-se ciência modelo e obtendo um prestígio maior frente às demais ciências, a 

Física foi significada como epistemologicamente hard, por produzir resultados duros ou 

firmes, embasados em fatos passíveis de serem reproduzidos e verificados em laboratórios. 

Foi considerada hard porque deveria ser imparcial, distante da sociedade, abstrata, em 

oposição às softs, compassivas, qualitativas, introspectivas e parciais. A Física foi ainda 

pensada ontologicamente como hard, por estudar coisas inanimadas, matérias em movimento, 

enquanto as Ciências Humanas estudam coisas vivas, organismos moles. É vista ainda 

didaticamente como hard, porque difícil, exige aptidão analítica e alto nível de abstração do 

cientista, que se desvencilha das amarras da vida social para se debruçar à pesquisa e às 

longas horas de estudo. (SHIENBINGER, 2001). 

Londa Shienbiger (2001),Historiadora Estadunidense, explicou que a noção de que a 

Física é uma ciência hard emergiu de uma modalidade restritiva de empirismo inglês do 

início do século XVII. Bertran Russell, influente matemático, filósofo e físico europeu, 

escreveu na década de 1920:  

Entendo por dados hards aqueles que resistem à influencia solvente da reflexão 
crítica, e por dados softs aqueles que, sob a operação desse processo, tornam-se mais 
ou menos duvidosos para nossas mentes. Os mais hards dos dados hards são de dois 
tipos: os fatos particulares dos sentidos e as verdades gerais da lógica. (RUSSELL, 
1929, apud SHIENBINGER, 2001: 297).   

 
De acordo com Russell, a Física é uma ciência hard porque estuda coisas que existem 

separadamente de nós e aplica-lhes a matemática. Nesse sentido, para o estudo do mundo, 

pouca emoção humana é empregada pelos físicos. Russell reformula noções empiristas já 

escritas por cientistas como David Hume, John Locke e o Bispo Berkeley, os primeiros 

empiristas a estabelecer distinções nos fenômenos, entre qualidades primárias e secundárias. 

As qualidades primárias (matéria, forma e movimento) são concebidas como externas a nós e 
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mais reais ou verdadeiras que as qualidades secundárias (cor, gosto e odor), que são por nós 

conhecidas e que nos tocam cotidianamente.  

Discursos assim não apenas nomeiam as coisas, eles instituem ao dar sentido ao 

mundo (FOUCAULT, 1996). Os discursos proferidos pelos cientistas modernos instituíram a 

Física como carreira onde apenas os mais avantajados intelectualmente e de espírito rígido 

poderiam adentrar. Representada como “ciência grande”, a Física afastou as mulheres, as 

quais tenderiam, a partir de então, a estar fora dos grandes feitos. (SHIENBINGER, 2001).  

 Desde então, o número de mulheres na Física foi diminuto. Só muito recentemente 

esse quadro teve alterações. No Brasil, a partir de 2000, o número de mulheres nos cursos de 

Física passou de inferior a 10% nos cursos de graduação para superior a20%. Contudo, esse 

crescimento não ocorreu nos cursos de mestrado e doutorado, onde a presença de mulheres 

não obteve crescimento considerável, situação já constatada por pesquisadores que se 

debruçaram sobre o tema fora do Brasil. (SHIENBINGER, 2001). Na Química, por exemplo, 

encontramos hoje mais mulheres constituindo corpos docentes em academias do que na 

Física. Atualmente, dentre 71 professores que constituem o quadro docente de Física da 

UFSC, há apenas 11 mulheres.   

 A partir de metade do século XX, feministas e filósofos/a da Ciência, como Evellyn 

Fox Keller, Hellen Longino e Thomas Kunn, passaram a questionar a moderna organização da 

Física, principalmente no que tange à sua defesa de neutralidade em relação às questões 

sociais, políticas e de gênero. Em nome de uma postura imparcial, a Física já causou danos 

gravíssimos à humanidade, sem admitir, para si e para o mundo, a responsabilidade por seus 

atos. Excluiu as mulheres de seus domínios, também em nome da neutralidade, por considerá-

las inaptas para o trabalho que deveria ser desenvolvido, desperdiçando um montante de 

talentos e mentes criativas.  

 Esses estudos mostraram o quanto a Ciência moderna produziu, reproduziu e 

legitimou estereótipos de gênero em suas metodologias, práticas, produções científicas, 

relações de poder e nas divisões de trabalho, assumindo um caráter masculinizado, 

enaltecendo valores historicamente conformados enquanto masculinos. Pouco a pouco, como 

escreveu Virginia Woolf30, a ciência foi assumindo-se machista e misógina. Não só negou às 

mulheres a capacidade intelectual de fazer ciência quanto as considerou uma ameaça 

contaminante ao empreendimento científico, já que o sistema biológico das mulheres debatia-

                                                           
30 Virginia Adeline Stephen Woolf nasceu em Londres, Inglaterra em 1882. Uma das maiores escritoras e 
ensaísta do século XX têm como obras publicadas “Mrs. Dalloway” (1925), “Orlando” (1928), Um teto todo 
seu” (1929), entre outras obras.  
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se com as exigências científicas, que conectavam força, iniciativa, racionalidade e autonomia, 

atributos que as mulheres naturalmente não teriam. Nessa concepção, somente os homens 

conseguiam desprender-se das amarras do seu corpo para viver em função dos assuntos 

científicos.  

À medida de seu desenvolvimento e alastramento, a Ciência foi reforçando 

estereótipos de gênero. As mulheres, consideradas emotivas, não objetivas, com visões 

holísticas, foram sendo aceitas mais facilmente nas ciências consideradas softs ou brandas. É 

claro que a educação primária e familiar corroborou ao ensinar e educar meninos e meninas 

de forma diferente, desenvolvendo em cada gênero apreços e idealizações distintas e opostas. 

Destarte, é importante frisar que as disciplinas acadêmicas não são construções e definições 

neutras, e no modo como se organizaram,influenciaram noções de gênero.  

Os campos acadêmicos mais poderosos sempre foram os que mais rejeitaram, de modo 

direto e indireto, a presença feminina, e os que mais aturam na manutenção de uma 

hegemonia masculina nas comunidades científicas. Para além de uma segregação horizontal, 

onde as mulheres proliferam em determinadas áreas, que não se confirmam como zonas de 

interesse para os homens, existe a segregação vertical, dificultando às mulheres o exercício de 

ocupações de cargos de grande prestígio e de melhor remuneração.  

A dominação masculina na Ciência traduziu-se ainda na propagação de estereótipos 

que emitem uma imagem negativa das mulheres e de suas capacidades científicas. Sharon 

Traweek (1988), Física Estadunidense, percebeu que no Japão, ainda que a Física fosse 

baseada num modelo de tarefa doméstica ampliada, as mulheres ali se davam pouco melhor 

na área do que aquelas que se encontravam nas comunidades de físicos em outras sociedades. 

Ressaltou ainda que nesse país as mulheres eram criticadas como muito competitivas e 

ambiciosas, incapazes de serem cooperativas, ao contrário dos homens. Assim, as mulheres 

eram excluídas da Física, pois “as virtudes de sucesso, quaisquer que sejam seu conteúdo, são 

sempre associadas aos homens”. (TRAWEEK 1988: 104). Incomodada com a cultura 

machista da Física, denunciou a arrogância desse campo em relação às mulheres nos EUA, 

que em laboratórios e salas de reuniões, eram frequentemente silenciadas.  

Karen Barad (1996),Teórica Feminista Norte-Americana,ressaltou o estilo pedagógico 

que se desenvolveu na Física, ensinando os estudantes a valorizarem a diversão e a 

irresponsabilidade em detrimento de valores como compreensão e compromisso. Para a 

autora, os vínculos militares da Física mantiveram as mulheres distantes dela. Barad refutou a 

tese de que a Física deva ser considerada hard por ser mais difícil do que as outras ciências. A 
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Física Quântica, segundo a analista, não é mais hard que a História, pois os fenômenos 

chamados de particulares elementares dependem de exaustiva interpretação teórica e 

instrumental. Ademais, essa noção está correlata ao pequeno número de mulheres presentes 

na área, o que quase nunca é questionado.  

Pesquisas têm possibilitado a averiguação de que quanto mais se exige habilidade 

matemática em determinada função, mais alto é o salário e menor a participação feminina, em 

termos quantitativos. Mas, quanto mais soft é a área, maior a taxa de participações femininas e 

menores são os salários. No Brasil, isso se consolida nas Engenharias, que conforme dados 

trazidos pelo CGEE de 2010, são áreas onde cientistas e tecnólogos são mais bem pagos. As 

áreas da Ciência onde se verificou menor remuneração são as áreas de Humanas, Educação e 

Letras, nas quais a participação feminina é elevada. (VIOTTI, 2010: 22-24). 

Passados alguns anos das críticas feministas e filosóficas à Ciência Moderna, ainda 

encontramos nas academias, e fora delas, conceitos e comentários que acessam essas antigas 

representações acerca da Ciência e das relações de gênero. Entrevistada para esse trabalho, 

Marina Hirota, Matemática, Engenheira, Meteorologista e Professora de Física do FSC da 

UFSC, argumentou que o afastamento das mulheres da Física podia ser explicado pela busca 

natural das mulheres por ocupações onde realmente consigam fazer algo em favor do mundo. 

A Física, ciência que se faz por muitas equações, longas listas de exercício, isola o cientista 

do mundo social, e por isso, afasta naturalmente as mulheres, que já nascem com 

predisposição comunicativa e interativa. Na contraparte, lembrei a ela que as engenharias 

também criam coisas e interagem com o mundo social e nem por isso continham muitas 

mulheres em seu seio, ao que ela não soube o que responder. A cientista ainda reverbera a 

moderna divisão sexual e emocional da ciência, que rotula mente, razão e objetividade como 

atributos masculinos, sentimento e subjetividade como femininos e ignora as implicações 

culturais que educam meninos e meninas para ocuparem profissões diferentes.  

O prestígio do qual desfrutou a Física, por um tempo, esteve atrelado com o seu papel 

nas Guerras do século XX. Esse prestígio é, no entanto, datado. Com o fim da Guerra Fria, o 

fim da Grande Física financiada pelos governos se deu com o advento de outros projetos que 

elevaram a Biologia Molecular como ciência principal.  

Se a Primeira Guerra Mundial foi a guerra dos Químicos, a Segunda Guerra Mundial 

foi a dos Físicos. Para o Historiador Peter Galison (1992), “depois do desenvolvimento do 

radar e das armas nucleares na Segunda Guerra Mundial, a ciência passou a ocupar uma 

posição sem paralelo de prestígio e poder”. (GALISON apud SHIENBINGER, 2001: 302).A 

Ciência da época da guerra gerou o que os historiadores costumam chamar de “Ciência 
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Grande”, a ciência em grande escala com equipes multidisciplinares envolvidas em pesquisa 

orientada para missões, trabalhando com equipamentos custeados pelos governos. As relações 

entre a ciência e a indústria começaram a se desenvolver já na década de 1920, em busca da 

energia hidroelétrica. (SHIENBINGER, 2001).  

Outro período importante para os que atuavam na Física (ocidental e americana), foi a 

partir dos anos 1950, com os militares no poder no contexto da Guerra Fria. A maioria dos 

físicos operava em projetos militares. E isso perdurou até os anos de 1980. O financiamento 

militar moldava a ciência, estimulando alguns campos científicos em detrimento de outros. 

Eram disciplinas que ostentavam: Ciência dos Materiais, Criptologia, Eletrônica Quântica, 

Física dos Estados Sólidos, Inteligência Artificial e Redes Neurais. 

Será que essa conexão entre militares e a Física desencorajou as mulheres para 

atuarem na área? A historiadora Londa Shienbinger (2001) comentou que, durante a guerra, as 

bombas produzidas e bem sucedidas eram associadas ao masculino, nomeadas como little 

boy31. A imagem da gravidez e do parto também cercava a produção de bombas. As primeiras 

bombas eram chamadas de baby. Uma das intenções, ao associar as bombas a esse tipo de 

imagem, era minimizar a seriedade da guerra, chamando as bombas de bebês. Outra era se 

libertar da necessidade das mulheres para gerar vidas, o maior sonho dos homens. Além disso, 

corroboram para a sacralização da imagem de que as mulheres são naturalmente passivas e 

amantes da paz. E isso não é bem verdade.  

A associação entre a Física e a guerra também foi alvo de comentários de Luiz Rosa 

(2005), Físico e Professor titular da UFRJ, para o qual são inúmeros os exemplos que 

comprovam o desenvolvimento da Física para aplicações bélicas. Ele cita o segundo livro de 

Newton, Principia, onde há vários tópicos com nítidas aplicações à técnica militar da sua 

época. Ressaltou que os campos de pesquisa mais importantes da Física e de outras ciências 

estão à serviço das necessidades daqueles que detém o poder. Na contemporaneidade, após a 

Segunda Guerra Mundial, foi dada prioridade à Física Nuclear e à Física das Partículas 

Elementares, com o desenvolvimento de armas nucleares e da fissão e fusão nuclear como 

fonte de energia. A Física do Estado Sólido foi estimulada pela crescente importância da 

telecomunicação, da microeletrônica e da informática em escala mundial.  

                                                           
31A Little Boy, “garotinho”, em inglês foi criada em 1945 como parte do Projeto Manhattan, o programa militar 
secreto americano, a bomba atômica tinha dois propósitos: dar fim à 2ª Guerra e ser o primeiro passo dos 
Estados Unidos na corrida armamentista contra a União Soviética. Em 06 de agosto de 1945, a cidade de 
Hiroshima, Japão, foi atacada pela bomba, deixando mais de 100 mil civis mortos. Disponível em: 
http://mundoestranho.abril.com.br/historia/como-funcionava-a-little-boy-a-bomba-atomica-de-hiroshima/ 
Acesso em: 14 de julho de 2017. 
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No século XX, pela aplicação da ciência e da tecnologia dos armamentos, o poder de 

destruição cresceu exponencialmente, resultando na construção das bombas de Hiroshima e 

Nagasaki. Cabe ressaltar que essa bomba é legado dos grandes cientistas do século, Einstein, 

Fermi, Bohr e Szilard, os quais propuseram ao presidente dos Estados Unidos, Franklin 

Roosevelt, que liderou os Estados Unidos durante a Grande Depressão Econômica e a 

Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento de uma bomba nuclear antes que a Alemanha o 

fizesse. A união entre Estados Unidos, Reino Unido e China derrotou o Nazismo na 

Alemanha, Itália e Japão. O bombardeio em Hiroshima, em 06 de agosto de 1945, matou 

cerca de 30% da população de Hiroshima, ferindo outras 70.000 pessoas. No dia 09 de agosto, 

em Nagasaki, outra explosão resultou na morte de 35.000 pessoas, com 60.000 feridos, 

destruindo cerca de 40% da cidade.  

Terminada a guerra, o confronto entre o capitalismo e socialismo intensificou-se num 

plano ideológico, cristalizando-se na Guerra Fria, onde a bomba nuclear esteve no palco mais 

uma vez. O medo de uma possível guerra nuclear abalava o mundo, e mesmo com o fim da 

Guerra Fria, o poder dominante dos EUA pôs em ameaça toda a humanidade com as bombas 

termonucleares de fissão. Os países da Europa e da Ásia também são dotados de armas 

nucleares, ameaçando seus próprios povos. Paira sobre nós o medo de organizações terroristas 

utilizarem artefatos nucleares para seus fins políticos e econômicos. 

Sob o discurso de neutralidade, muitas pesquisas científicas foram realizadas e 

incentivadas por valores patriotas e nacionalistas, para serem aplicados em atividades 

militares. A ausência de responsabilidade dos cientistas e a falta de consciência sobre as 

consequências de suas produções para a humanidade foi muito ressaltada por feministas e 

críticos da Ciência Moderna, que demonstraram que o problema se originava no credo de uma 

neutralidade da Ciência e na falta de discussão, entre cientistas, sobre o alcance maléfico que 

seus projetos teriam. O reconhecimento de que a Ciência não só pratica o bem como o mal é 

recente, e muitas contribuições feministas fizeram coro a esses questionamentos.  

No Brasil, a SBF estabeleceu um debate sobre o acordo nucelar com a Alemanha 

durante o governo militar. Preocupava-se com um controle da tecnologia nuclear para evitar a 

emissão de uma bomba atômica. A Constituição de 1988 delimitava que a energia nuclear 

fosse desenvolvida para fins pacíficos, primeiro passo efetivo para esse controle. Mas, no 

governo de José Sarney, uma comissão da SBF identificou um projeto herdado dos governos 

militares onde explosivos nucleares eram testados. O projeto foi reconhecido e desativado no 

governo Collor. (ROSA, 2005).  
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 A conexão forjada na Segunda Guerra Mundial entre a Física e os atos militares, 

ilumina um pouco sobre as razões da diminuta presença das mulheres nessa área. No início do 

século, as mulheres eram consideradas frágeis demais para arcarem com atividades que a 

Física era convocada a realizar. Não eram as candidatas preferidas para pesquisa sobre armas, 

explosões e tecnologia da morte. (SHIENBINGER, 2001). 

Para uma das Físicas, atualmente muito reconhecida no Brasil, Márcia Barbosa32, da 

UFRGS, que tem debatido sobre a parca presença de mulheres na Física, essa situação teve 

pouca alteração no Brasil ao longo dos anos. Embora o número de meninas discentes tenha 

crescido, isso não se consolidou no mestrado e doutorado. Barbosa acredita que as meninas 

não tem se identificado com a Ciência e com a Física por conta dos estereótipos de nerd que 

marcaram os/as físicos/as. Um dos ingredientes negativos da área de Exatas é a imagem de 

que os profissionais dessas áreas são nerds. Um exemplo que reforça essa hipótese de que a 

imagem de nerd afasta as mulheres da profissão é a área de Ciências da Computação. Quando 

Ciências da Computação surgiu como atividade profissional no início da década de 1980 tinha 

uma reputação de ser uma tarefa a ser executada em equipes com profissionais elegantes. Ao 

longo do tempo hardware e software tornaram-se cada vez mais integrados e os profissionais 

foram assumindo posturas mais antissociais. Uma consequência dessa mudança foi a 

diminuição do porcentual de mulheres, que era de 37% nos Estados Unidos, em 1984, 

passando para menos de 18% atualmente.  

As mídias têm contribuído para a propagação desses estereótipos. Em filmes como em 

Tá chovendo hambúrguer33, dentre outros, é possível verificar a manutenção de padrões na 

adjetivação e subjetivação de quem deve fazer ciência. Os meios midiáticos exercem uma 

grande influência na construção de identidades e subjetividades de sujeitos, e nesse filme 

muitos saberes sobre relações de gênero e ciência são disponibilizados para o público.  

(CARDOSO, 2016).34 

                                                           
32 Ver mais em: <http://www.if.ufrgs.br/~barbosa/barbosa-apub.pdf.> Acesso em 01/11/2016.  
33Tá chovendo hambúrguer: Filme em formato de animação lançado em 2009, pela Sony Pictures. Direção 
dePhil Lord, Christopher Miller, duração de 90 minutos. A história narra a vida do jovem cientista Flint 
Lockwood, que sonha criar algo que faça com que seja reconhecido pela população de Boca Grande, uma 
pequena ilha no Atlântico. Um dia ele consegue descobrir uma forma de transformar água em comida, só que 
precisa de bastante eletricidade para colocá-la em funcionamento. Ao tentar usar a energia da geradora local, ele 
perde o controle da invenção e ela ruma para o céu. Para piorar, a confusão que ele cria destrói um parque de 
diversões, o grande trunfo do prefeito Shelbourne para melhorar a economia local. Flint acredita ter perdido a 
máquina, mas repentinamente começa a chover hambúrgueres em toda a cidade. Com o apoio de Sam Sparks, 
uma estagiária de jornalismo que foi enviada à ilha para ser a nova "garota do tempo", Flint logo vira uma 
celebridade local. Disponível em <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-133535/>. Acesso em 08 de julho 
de 2017. 
34 O cinema, enquanto um artefato cultural, educa e produz sujeitos, e corrobora na manutenção de determinados 
paradigmas e normas culturalmente aceitas. (PARAISO, 2012). Por possuir esse caráter, o cinema se tornou, à 
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Londa Shienbinger (2001) também discutiu sobre a adequação das mulheres, que vão 

para a Ciência, ao perfil já determinado para a área. Ao vestirem-se como nerd, acabam sendo 

expostas a comentários constrangedores e piadas depreciativas nos ambientes de trabalho. Na 

escola, meninos e meninas que são identificados como nerds sofrem perseguições dos/as 

outros/as e essas se dão por meio de piadas e deboches sobre sua aparência. No entanto, as 

críticas em relação à beleza afetam mais as meninas do que os meninos, já que o que se 

espera, historicamente, das mulheres é uma conformidade com o padrão de beleza existente.   

Por detrás dessas brincadeiras e piadas, a mensagem é clara: a ciência é masculina, não 

combina com o gênero feminino. Aquelas que querem fazer parte dessa galáxia, precisam se 

adaptar ao padrão já estabelecido na Ciência e aprender a lidar com a reprovação social que 

virá com sua “teimosia”.  

A Historiadora e Professora Luciana Klanovicz35, da UNICENTRO/PR, realizou 

recentemente uma pesquisa nas redes midiáticas, destacando alguns projetos realizados com o 

objetivo de estimular a presença das meninas para a ciência. No Brasil, foi desenvolvido o 

projeto Meninas na computação e Engenharia, coordenado pela professora Maristela Holanda 

da Universidade do Brasil (UNB), que conta com um canal no YouTube. Foi produzido um 

vídeo que trazia a fala de três estudantes de Ciências da Computação, sendo destinado às 

estudantes do ensino médio. A reportagem foi exibida pela TV Brasil e está disponível36 em 

canal do YouTube. O vídeo questionava o número baixo de mulheres fazendo Física no Brasil, 

apelando para a necessidade de se vencer esse estranhamento e permitir que mais meninas se 

interessem pela área. Contudo, a historiadora detectou que as mulheres no vídeo, nas aulas de 

laboratório, permaneciam numa situação passiva. Somente o professor falava. Ele é que 

                                                                                                                                                                                     
medida de sua ampliação e inovação sempre constante, uma instituição formativa e altamente eficaz, induzindo, 
nas crianças e adolescentes, relações de gênero, de classe, de sexo e de etnia. (LOURO, 2008). Sendo assistidos 
milhões de vezes pelas crianças, jovens e adultos, em vários locais, acabam cristalizando nas mentes 
determinadas identidades e padrões de gênero. (CARDOSO, 2016). No filme citado, destaca-se a representação 
subjetiva do cientista, como homem, maluco, diferente dos outros homens, desleixado em relação à sua 
aparência, voltado apenas para as questões da inteligência. Essa é uma representação que se cultuou em torna da 
Ciência e dos seus representantes e que tem tido influência nas escolhas dos/das jovens pela profissão a seguir. 
Muitos e muitas serão aqueles/as que lutarão para se distanciar dessa imagem de “louco e esquisito”, 
representação do cientista presente em nossa sociedade. Além disso, essa imagem exclui as mulheres, pois o 
filme, definindo um conjunto de regras para tornar-se um cientista, convida perfis que cabem nessa 
representação a tornar-se alguém como o personagem principal, Flint, ao mesmo tempo que desconvida sujeitos 
com outras características. A personagem Sam representa a situação de coadjuvante das mulheres na Ciência, 
que têm seu brilho apagado, e são, muitas das vezes, tratadas como assistentes e como profissionais de segunda 
categoria. O filme reproduz e ensina à presente geração uma situação de gênero ainda não superada em nossa 
sociedade.  
35 Historiadora e professora de História do Departamento de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste 
do Paraná (UNICENTRO); coordenadora do Laboratório de História Ambiental e Gênero (LHAG) da 
UNICENTRO, e pesquisadora integrante do Instituto de Estudos de Gênero (IEG) da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).   
36 Ver mais em: < https://www.youtube.com/watch?v=nZGov4pmvoo> Acesso em 15 de julho de 2017. 
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estava autorizado a falar. Na disputa da liderança do laboratório, esse é um fato emblemático, 

onde a voz autorizada é a dos professores homens. (KLANOVICZ, 2016: 131). 

A Historiadora analisou também algumas propagandas feitas com o propósito de 

desconstruir a conceituação de que Ciência e Engenharia é assunto só de homens. No entanto, 

todas as propagandas acabaram reforçam ainda mais os estereótipos de gênero e preconceitos 

em relação às mulheres. O primeiro é o intitulado Science: it´s a girl thing. Essa propaganda 

foi feita pela Women in research and innovation, em 2012. No anúncio, há três meninas que 

desfilam sorridentes e belas num cenário vazio, de fundo rosa. Na legenda aparece a frase: 

Ciência: É coisa de garota, com um batom entre as letras que formam a palavra “ciência”. 

Esse trabalho reforçou o estereótipo de que toda mulher gosta de maquilagem. A mensagem 

do vídeo é de que se a ciência também produz a maquilagem, ela, então, pode ser coisa de 

menina também.  

Outro anúncio problemático em vídeo é o intitulado Break into toys for us, lançando 

também em 2012. O vídeo oferece opções de brinquedos para meninas que vão além daqueles 

oferecidos no corredor rosa. Esses brinquedos são criticados como limitados e ligados a 

determinadas atividades, como serviços domésticos e maternidade. A mensagem do filme é 

As nossas garotas merecem mais. O problema do vídeo é que ele reforça a ideia de que 

serviços domésticos e cuidados com crianças são coisas essencialmente femininas e não 

resolvem problemas do cotidiano. Ou seja, não tem valor. A preocupação é estimular as 

meninas para a Engenharia, especialmente através das promessas de que engenharia resolveria 

os problemas cotidianos por meio da ciência e da inovação. A letra da música escolhida trás a 

mensagem de que as meninas são também capazes de fazer coisas extraordinárias, como 

andar de skate de sapatilhas de balé ou levar o ursinho para passear de bike. O vídeo não 

escapa aos estereótipos estabelecidos sobre as meninas. Além disso, as cores utilizadas nos 

brinquedos são as tradicionais para meninas, rosa. (KLANOVICZ, 2016: 140/141). 

Tornamo-nos sujeitos a partir de representações que permeiam e determinam o 

contexto sociocultural no qual estamos inseridos/as. Essas representações reduzem nossas 

possibilidades. Também acabam influenciando em nossos gostos e desejos. Não penso em 

representação como um mero reflexo do real, mas sim que ela é determinada pela linguagem, 

carregando valores, crenças, concepções de mundo, e relações de gênero e poder. 

(CARDOSO, 2016:) Assim, a forma como cada profissão é representada nas mídias 

produzem significados que interferem nas escolhas das pessoas pelas carreiras profissionais. 
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É possível problematizar os significados atribuídos a determinadas profissões, que 

aparecem em Histórias em Quadrinhos (HQs), filmes de animação, que conferem mais status 

a algumas profissões, desvalorizando, a contraponto, outras, especialmente aquelas em que a 

aplicação se dá a partir da docência.  

A imagem ainda corrente de cientista nas mídias, nos livros, HQs e filmes infantis é de 

um homem vestido com um jaleco branco, que atua num laboratório, e que tem esse como o 

lócus de investigação e produção do conhecimento científico. Junto a isso, está a 

representação de que o cientista é uma pessoa muito inteligente, dedicada, estudiosa, criativa, 

que vive inventado coisas e resolvendo problemas.37 

As imagens circuladas no contexto social que estamos inseridos desenvolvem 

pedagogias, produzem significados e saberes, transmitem valores que conformam nos sujeitos 

determinadas verdades, criando identidades e subjetividades. Valorizam determinadas 

características e habilidades, elegendo essas como imprescindíveis para determinadas tarefas, 

ao mesmo tempo em que nega outras. Acredito que esses estereótipos tenham consequências 

na formação de meninas e meninos, e pesam no momento das escolhas profissionais.  

 

1.3  O  ENSINO SUPERIOR E A FÍSICA NO BRASIL 

Em relação à história da Física, pouca coisa tem sido produzida no Brasil. Para tratar 

desse assunto, que será abordado de modo muito breve aqui, com o intuito de apenas trazer 

algumas considerações importantes que ajudem a melhor situar o problema da dissertação, 

será utilizada a obra “A física no Brasil”, relatório escrito pela Sociedade Brasileira de Física 

(SBF), publicado em fins da década de 198038. 

O Historiador Cássio Vieira (2007) procurou fazer um levantamento bibliográfico 

sobre o que foi produzido acerca da história da Física no Brasil, e detectou que a maioria do 

que já foi escrito não foi por historiadores, e sim pela própria comunidade de Físicos. Há uma 

ausência, diz ele, de leituras históricas sobre o assunto.  

                                                           
37Outro exemplo que pode ser citado é o Pardal, dos quadrinhos da Disney, criado por Carl Barks, em 1952. Esse 
era um grande inventor, muito genial, mas muito maluco, que vivia inventando coisas estranhas. Outro exemplo 
em HQs é o Franjinha, personagem da revista Turma da Mônica, revista criada por Mauricio de Souza, em 1959. 
O personagem, sempre portando um avental, se materializa num menino branco, de classe média, inteligente, 
curioso, que sempre vive criando coisas em seu laboratório, um galpão no quintal da casa dos seus pais. Através 
da ciência ele ajuda seus amigos a solucionar problemas cotidianos. Há de observar que em quase todos os 
exemplos citados, os personagens que representam o cientista são do sexo masculino. Isso não pode ser mera 
coincidência. 
38 Sociedade Brasileira de Física. A Física no Brasil. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Instituto de 
Física da USP, 1987, 455 p.  
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O Relatório de 1987 foi escrito e aprovado por uma comissão de Físicos Brasileiros 

que pertenciam à SBF, e atuavam nas áreas de Física da Matéria Condensada, Física Nuclear, 

Física nas Empresas, Física de Partículas Elementares, Ensino de Física e subáreas correlatas. 

Dos 30 físicos presentes na comissão organizadora, apenas uma mulher está citada no 

documento, Lia Amaral, que atuava em Física da Matéria Condensada. Os organizadores do 

livro são os físicos Sérgio Rezende, Silvio Salinas, Gil da Costa Marques, Alejandro Toledo e 

Paulo Sakanaka. Esses físicos provinham de universidades de todo o Brasil, como 

UNICAMP, USP, UFPE, UFRJ, PUC-Rio, dentre outras. Esses cientistas conceituavam a 

Física como uma ciência pura. Lembramos aqui das críticas que feministas vinham tecendo à 

área, e especialmente no que tange a essa imagem construída em torno da Física. Ela carrega 

uma pretensão antiga, entendendo a área como uma das ciências totalmente livres de valores, 

neutra em relação às questões sociais, políticas e de gênero. Reafirma a ideia de que a Ciência 

não tem um gênero, e de que as relações de gênero que configuram as práticas sociais não têm 

implicâncias nesse espaço.   

Não se trata, aqui, de negar que a capacidade intelectual seja relevante para “fazer 

ciência”. Mas se trata de inserir a Ciência na grande teia social, e reconhecer que ela é 

determinada por relações de poder, sendo o gênero uma primeira forma dessas relações. 

Ademais, a Física nunca esteve livre de valores, sendo sempre determinada pelas pressões e 

jogos políticos de cada tempo. 

Até o momento da publicação do relatório, a Física brasileira estava dividida em sete 

subáreas, Física das Partículas Elementares, Física Nuclear, Física de Plasmas, Física da 

Matéria Condensada e de Materiais, Física Atômica e Molecular, Física Geral, Física Clássica 

e Áreas Interdisciplinares. Atualmente, a Física se divide em mais outras cinco áreas, Física 

Biológica, Física Estatística e Computacional, Física-Matemática, Física Médica, Ótica e 

Fotônica.  

 No relatório, manifestava-se uma preocupação com o atraso do desenvolvimento 

científico em Física no Brasil. Segundo o documento, o crescimento da Física só ocorreu a 

partir da década de 1940, culpa, para eles, da colonização portuguesa e seu descaso pelos 

assuntos científicos no Brasil, causando sua dependência da Ciência Estrangeira.  

Em contraste com alguns países da América Espanhola, que tiveram suas primeiras 

universidades ainda no período colonial, como o México e Peru, ou o Chile no pós-

independência, o ensino superior brasileiro só adquiriu um cunho universitário no século 
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XX39. Com a vinda da Coroa Portuguesa ao Brasil, em 1808, foram criadas escolas de ensino 

superior, isoladas umas das outras, e desde essa data até 1934, esse modelo se seguiu, 

objetivando-se a formação de profissionais liberais tradicionais para resolução de problemas 

imediatos. Não havia, portanto, preocupações com a formação de uma cultura científica e com 

o desenvolvimento da pesquisa científica por meio do ensino superior. No relatório, os físicos 

destacam dentre os importantes acontecimentos para o desenvolvimento da Física, a criação 

da Escola Politécnica de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências, nas últimas décadas 

do século XIX. (SAMPAIO, 2000: 1). 

 Somente nas primeiras décadas do século XX é que o problema da ausência de uma 

tradição de pesquisa no Brasil entrou novamente em pauta. Preocupados com a instabilidade 

que a mesma vinha sendo praticada, limitada à realização nas escolas profissionais, docentes, 

intelectuais e políticos passaram a pensar na criação de uma universidade que abrigasse a 

pesquisa, onde a liberdade de pensamento e a experimentação fossem favorecidas. Nesse 

debate, a instituição universitária passou a ter uma nova função: ser a casa da ciência e dos 

cientistas.40 

Tratava-se de criar um centro de elaboração, ensino e difusão da Ciência, integrando 

as faculdades profissionais, os institutos de pesquisa e instituições de altos estudos 

(faculdades de Filosofia e Letras, de Ciências Matemáticas, Físicas Naturais, de Ciências 

Econômicas, Sociais e de Educação). A autonomia da universidade era discutida largamente, 

entendida como pressuposto para o êxito da reforma. A intervenção do Estado nos assuntos da 

universidade, como acreditava-se, poderia limitar o desenvolvimento da pesquisa. Tendo em 

vista a necessidade de investimento governamental para a sobrevivência, não havia ilusão 

quanto à possibilidade de intervenção estatal nas universidades, mas defendia-se um limite 

desse poder.   

                                                           
39 Essa diferença pode ser explicada pela concepção da colonização espanhola de que as universidades 
expressavam a ideia de formação de um império, constituindo-se em elemento importante para a configuração e 
identidade desse império. Em outra mão, a coroa portuguesa era pragmática, e sua concepção de conquista e 
colonização estava preocupada com o quanto de riqueza poderia sugar de sua colônia, não se interessando em 
investir na colônia a ponto de ali edificar universidades.   

40 Nesse empreendimento, duas associações tiveram uma importante função, sendo elas a Associação Brasileira 
de Educação (ABE) e a Academia Brasileira de Ciência (ABC). Elascolocarem em pauta um projeto de 
reformulação completa do sistema educacional brasileiro, desde o ensino primário, com o projeto da Escola 
Nova, até o superior, com o projeto da Universidade brasileira.Mas as atividades promovidas pela ABE são 
interrompidas com a Revolução de 30. A partir daí, a entidade continuou a patrocinar apenas iniciativas isoladas, 
e durante o Estado Novo, suspendeu suas atividades. Em 1945, ela renasceu com um caráter político, distanciado 
do seu programa original. (PAIM, 1982). 
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O governo Vargas, em seu início, em 1931, apropriou-se das bandeiras da Academia 

Brasileira de Ciências - ABE, e estabeleceu a primeira legislação brasileira que previa a 

criação das universidades, nomeada Reforma Francisco Campos. Ao permitir o ensino 

religioso nas escolas, rompeu com uma tradição herdada da Revolução Republicana, que 

pregava o ensino laico em todo o país, fazendo pontes entre a Igreja Católica e o Estado.A 

reforma estabelecia que o ensino superior fosse ministrado em duas modalidades: o sistema 

universitário, mantido pelo governo estadual ou federal, e o instituto isolado. A universidade 

se daria a partir da criação de uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras, administrada 

por um conselho universitário e um reitor, escolhido a partir de uma lista tríplice, o que vigora 

até hoje. A reforma delimitava como deveria ser composto o corpo docente, sendo eles 

catedráticos e auxiliares de ensino, contratados a partir de concursos. Com a criação das 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, a Física foi institucionalizada. Outros 

acontecimentos favoráveis foi o surto industrial decorrente da Primeira Grande Guerra junto à 

imigração. A partir de então, as imbricações entre Física e Engenharia eram entendidas como 

necessárias para solucionar problemas advindos da urbanização e industrialização do país. 

Mas a reforma, porém, pouco colocou em prática o que estava sendo discutido pelos 

intelectuais dos anos 1920, ainda que não conservasse o ensino superior nos moldes antigos. 

A criação da nova faculdade de ciências acabou retendo-se à formação de professores para o 

ensino secundário, e a produção de pesquisas e conhecimento não se tornou uma 

prioridade.41(VIERA; VIDEIRA, 2007). 

As perseguições políticas na Europa, na primeira metade do século XX, trouxeram ao 

Brasil grandes intelectuais. O relatório destaca a vinda dos Físicos Gleb Wataghin, para São 

Paulo, que instalou o Departamento de Física da USP, e Bernhard Gross, para Rio de Janeiro, 

o qual deu ponta pé inicial nas pesquisas na área de Física dos Sólidos.  

 Mesmo nesse novo modelo de universidade, o ensino superior continuou tendo como 

público alvo a elite, permanecendo em seu bojo o objetivo de formar profissionais liberais, 

dificultando a implantação da pesquisa nas universidades. O que ocorreu foi, portanto, uma 

sobreposição do antigo modelo para o novo, mas nunca uma reformulação verdadeira. Na 

                                                           
41 No período do governo Vargas, duas universidades foram criadas, a Universidade de São Paulo e a 
Universidade do Brasil. As duas universidades deveram-se às iniciativas de grupos políticos e intelectuais, 
brasileiros e estrangeiros. A Universidade de São Paulo, por exemplo, foi fruto de resistência da elite paulista, 
culminando com a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa universidade foi criada sob normas gerais da lei 
Francisco Campos, com uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mas teve grande autonomia, 
desenvolvendo um ambiente de efervescência intelectual e científica, contando com a colaboração de muitos 
cientistas de fora do país.  
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USP, exceção à regra, foi a intervenção das elites dirigentes que estimulou o desenvolvimento 

da pesquisa, por meio da importação de cientistas estrangeiros e da adoção do sistema de 

tempo integral, que foi sendo estendido para toda a universidade. A exigência de titulação 

acadêmica, a institucionalização do doutoramento, os critérios severos e exigências de teses 

para a livre docência e para o concurso de cátedra geraram uma pressão que estimulou a 

produção científica.  

 A geração de físicos dos anos 1940, segundo o relatório, foi fundamental para o 

desenvolvimento da Física. Tais grupos foram responsáveis pelo crescimento da USP, 

desenvolvendo os estudos na área de Física Nuclear. Nomes como Leite Lopes e Elisa Frota 

Pessoa são citados como pioneiros da Física no país. Através do trabalho deles, Cesar Lattes 

regressou ao Brasil, fundando o Centro Brasileiro de Ciências Físicas, o CBPF, em 1949. 

Segundo os relatores: 

Se a Física teve um início tardio, teve, pelo menos, um início correto. O elevado 
nível dos pioneiros criou uma tradição de rigor de qualidade que colocou a Física em 
posição de destaque na Ciência Brasileira. (Sociedade Brasileira de Física, 1997). 
 

A criação do CNPq, em 1951, foi um ato político de reconhecimento da importância 

da Ciência para o crescimento industrial e econômico do país. Ele passou a dar apoio aos 

programas de formação de pessoal, estimulando a descentralização dos recursos de pesquisa e 

facilitando o intercâmbio com o exterior. O físico Cesar Lattes, que deu nome à plataforma 

Lattes, foi primordial para a criação desse órgão. Ainda nesse período foi criada a Campanha 

de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior42, atual Capes, que a partir de 1970, 

passou a ter grande importância na formação do pessoal de pós-graduação, tanto no país 

quanto no exterior.  

A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - Funtec foi de suma 

importância para o desenvolvimento da Física, passando a custear os programas de pós-

graduação, ampliando a ação do CNPq, equipando laboratórios e construindo outros em 

outras universidades pelo Brasil. Isso favoreceu o aumento da massa de físicos no Brasil, já 

em 1960. (VIEIRA; VIDEIRA, 2007). 

 No final da década de 1950, o modelo híbrido de universidade vinha sendo 

questionado e já não contava mais com aceitação por parte da massa acadêmica. A influência 

                                                           
42 A partir de 2007 tornou-se Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior , sob o governo de 
Luis Inácio Lula da Silva, ampliando sua missão. Para mais informações ver: <http://www.capes.gov.br/historia-
e-missao>. Acesso em 17/07/2017 
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das universidades nas sociedades não foi pequena, e sua criação resultou, nos lugares onde foi 

edificada, no crescimento dos setores médios e na formação social industrial e urbana. O 

desenvolvimento de empresas e até mesmo da burocracia estatal abriu um novo mercado de 

trabalho, disputado pelas classes médias, que viram no ensino superior um degrau para sua 

inserção nesse mercado. A busca por um diploma e a demanda pelo ensino superior provocou 

cobranças em prol da reformulação do sistema universitário na década de 1960. As principais 

críticas pousavam na estrutura universitária vigente, como por exemplo, o sistema de cátedras, 

percebido como um obstáculo à tentativa de construir uma carreira universitária; o modelo de 

universidade compartimentalizada, que isolava professores e alunos em cursos especializados 

em escolas diferentes; a outra crítica referia-se ao público que frequentava a universidade, que 

era seleto, branco, masculino e elitista. (DURHAM, 2003: 11/12). 

O modelo de inspiração foi o vigente nos Estados Unidos, onde a universidade era 

organizada por departamentos, e as carreiras docentes eram abertas, determinadas pela 

titulação acadêmica. Essa nova universidade, sonho de jovens e intelectuais dos anos 1950 e 

1960, deveria ser popular, deselitizada, organizada por departamentos e livre dos rígidos e 

atrasados catedráticos, que opunham-se aos desejos e ambições dos jovens pesquisadores. 

Importante ressaltar que o movimento estudantil universitário tomou impulso na década de 

1960, incorporando os ideais de modernização, acreditando que seria por meio da mobilização 

das massas que se levaria a cabo o desejo por uma modernização da ciência, da tecnologia e 

do conhecimento no Brasil.  

Depois da tomada de poder pelos militares, em 1964, as universidades passaram a ser 

objeto de direta ingerência do Governo Federal em seus assuntos. Grande número de 

professores/as foram afastados dos seus cargos, e em seus lugares foram colocados coronéis 

para lecionar. Foram criadas assessorias de informação nas IES Federais, com a finalidade de 

sustar atividades que pudessem, de uma forma ou outra, confrontar o sistema, seja da parte 

dos universitários ou dos docentes. (DURHAM, 2003: 13/14). 

 O novo modelo de universidade foi implantado, a partir de 1969, sob um regime 

político autoritário, que mantinha as universidades sob intensa vigilância policial. A nova 

estrutura universitária, que possuía intentos democráticos, confrontava-se com a política 

militar e embaraçava as tentativas de controle ideológico e político por parte do regime 

autoritário. Deveras, a reforma sofreu limites para sua implantação. As antigas escolas 

profissionais resistiram à sua dissolução em institutos e departamentos, e os ideais da 

democratização e participação dos estudantes com o modelo de universidade de elite que 
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haviam sido copiados do sistema norte-americano de ensino superior, implantados em quase 

todos os estados por um ato legal, sem levar em consideração as especificidades históricas do 

Brasil, suscitaram conflitos e limites entre teoria e prática. O sistema meritocrático, que 

deveria estruturar a carreira acadêmica, foi corrompido por outro tipo de relação, baseada no 

clientelismo e na cooptação, que facilitava a ocupação de cargos e ascensão na carreira 

universitária de um modo totalmente desonesto. (DURHAM, 2003: 15) 

A reforma universitária estimulou o desenvolvimento das Ciências Naturais, 

introduzindo as contratações de tempo integral nas universidades federais, reforçando grupos 

de pesquisa básica e institucionalizando as pós-graduações.Na década de 1970, foram criados 

o Fundo nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - FNDCT e a Financiadora de 

Estudos e Projetos - FINEP, que passaram a ser grandes agências de financiamento depois do 

BNDE (atual BNDES), propulsionando o desenvolvimento da Física. A partir de então, o 

crescimento da área, segundo os relatores, foi formidável. Aumentou o número de doutores e 

o de produção científica no país. Em algumas áreas, a Física brasileira passou a se destacar no 

cenário mundial, sendo resultado: 

 

Da prioridade orçamentária dada pelo Governo Federal à Ciência e à Tecnologia e 
do dinamismo e agressividade dos físicos, refletida no aumento do número de bolsas 
concedidas pelo CNPq e pela CAPES para a Física. (SBF, 1987: 30). 

 
 

 Denote-se a presença da palavra “agressividade”. Ainda que de forma invisível, ela 

carrega estereótipos de gênero e está associada ao masculino. Novamente, as glórias do fazer 

científico pertencem aos homens. Embora, nesse momento, fossem eles a maioria dos 

personagens desse enredo.  

Outro aspecto importante para o desenvolvimento da Física foi a sua descentralização 

geográfica do eixo São Paulo - Rio de Janeiro, e a diversificação das áreas. (VIEIRA; 

VIDEIRA, 2007). A partir da década de 1970, a Física da Matéria Condensada adquiriu uma 

dimensão considerável. No momento da escrita do relatório, 60% dos Físicos do Brasil 

pertenciam a essa área. Ela era a que favorecia o crescimento da indústria nacional de alta 

tecnologia. 

 A expansão do ensino superior, que começou nos anos 1960, se intensificou nos anos 

1970, quando o número de matriculados nas universidades apresentou as maiores taxas de 

crescimento43. Nesse processo, um público diferenciado socialmente foi sendo incorporado 

                                                           
43 O setor privado também se expandiu, com a pressão do aumento de vagas, e inúmeras faculdades foram 
criadas, principalmente em regiões de maior demanda, nas grandes cidades e em estados mais desenvolvidos.  
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nas instituições, com um crescimento significativo da participação feminina44, bem como de 

estudantes com idade acima de 24 anos já inseridos no mercado de trabalho, que viam no 

ensino superior uma maneira de ocupar postos de trabalho mais prestigiados socialmente.  

 No setor público, esse crescimento resultou na ampliação dos quadros docentes, mas 

as oportunidades de emprego continuaram sendo manipuladas a partir de um sistema 

clientelístico. Havia um rígido sistema burocrático que impedia a flexibilização da 

organização docente, gerando sistemas paralelos de contratação e remuneração do trabalho. 

Muitos professores mal qualificados foram contratados, desvalorizando os critérios 

acadêmicos que visavam o desenvolvimento de um bom trabalho, tanto no ensino quanto na 

pesquisa. Além disso, as diferenças na remuneração não levavam em consideração 

competência e desempenho dos docentes. Não podendo ser de outra forma, as bases da 

reforma, que até hoje implicam na organização das universidades brasileiras, foram solapadas.  

 As nossas instituições de ensino superior, sendo privadas ou públicas, ao se 

expandirem, tornaram-se reféns das leis do mercado, e, portanto, condicionadas por demandas 

capitalistas, orientaram-se no sentido da obtenção de diploma. No entanto, visando 

desenvolvimento econômico e modernização tecnológica no país, os militares passaram a 

incentivar nas universidades públicas a formação de cursos de pós-graduação para formação 

de recursos humanos de alto nível, capazes de atender às demandas que os projetos de 

modernização implicariam. Nas maiores e mais tradicionais universidades públicas, foram 

criados os cursos de mestrado, e mais tarde os de doutorado, o que passou a estimular a 

pesquisa.  As bolsas de mestrado e doutorado destinavam-se, inicialmente, a pesquisadores 

que se formavam no exterior, e somente mais tarde foram concedidas a estudantes de 

programas de pós-graduação brasileiros. Porém, a valorização de recursos humanos de alto 

nível não abrangeu todas as áreas, dando-se ênfase às áreas técnicas, e a pesquisa continuou a 

possuir um caráter utilitário. 

 A década de 1980 é politicamente caracterizada pelo longo processo de 

redemocratização após anos de repressão política, iniciando com a eleição de um presidente 

civil em 1985 pelo congresso, e finalizando com a elaboração de uma nova Constituição, de 

198845, seguida pela primeira eleição direta para a presidência da República no ano seguinte. 

                                                           
44 Apesar do crescimento do número de mulheres no ensino superior, que gradualmente foram se tornando a 
maioria dentre os estudantes nas IES, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, o recebimento de salários 
equiparados com sua formação, e a oferta de cargos compatíveis com seus diplomas sofreu resistência, e o 
desemprego assombrava as mulheres diplomadas, assim como os baixos salários e a oferta de cargos de menor 
prestígio. (ALVES, 2004: 233). 
45 A constituição de 1988 assegurava às universidades autonomia didática, científica, administrativa e financeira. 
O que na prática foi tão letra morta quanto bíblia nas mãos de um ateu, porque isso não aconteceu. As 
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Mas economicamente, é conhecida por ter sido uma década difícil, de grave crise econômica e 

inflação crescente. Para o Ensino Superior, foram anos de estagnação, após período de 

crescimento prolongado. Junto à ausência de verbas, rebaixamento de salários, desempregos, 

nas instituições viu-se a diminuição de matrículas de estudantes e altos índices de evasão, 

influência da pesada situação financeira e política que assolava o país. O índice de reprovação 

e evasão no ensino básico era também assustador, de modo que uma pífia parcela dos jovens 

ingressava no ensino superior porque era baixo o número de concluintes do ensino médio. 

(DURHAM, 2003).  

 Na década de 1970, a grande maioria dos estudantes de ensino superior era mais velha, 

e possuía um desejo reprimido de cursar uma graduação e obter um diploma, ainda que 

tardiamente. Esgotada essa demanda reprimida, e na dependência do número de egressos do 

ensino médio, as IES cresceram pouco nesse período, e em alguns cursos não havia 

candidatos suficientes para preencher as vagas ofertadas. Mais tarde será possível perceber 

que na UFSC, em alguns anos durante a década de 1980, não houve público para concurso 

vestibular em Física. (DURHAM, 2003).  

 No início dos anos 1980, foi esquematizado o Programa para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - PADCT I, seguido pelo PADCT II, financiado pelo Banco 

Mundial, num momento em que a crise econômica ainda não havia explodido. O plano visava 

fortalecer a Ciência e a Tecnologia, dando preferência às áreas de Biotecnologia, Química, 

Engenharia Química, Ciências da Terra, Tecnologia Mineral, Meio Ambiente e Ensino de 

Ciências. Mas acabou tornando-se mais uma instância burocrática, e quando a crise 

finalmente se alastrou, tornou-se a única fonte de recursos dessas áreas. (STEMMER, 1993). 

A partir de 1980, o sistema de Ciência e Tecnologia no Brasil entrou num período de 

grande instabilidade, marcado por turbulências nas instituições, com uma acentuada 

burocratização e incertezas nas dotações orçamentárias. Os anos de 1985 a 1986 foram 

caracterizados por uma curta expansão econômica, que acompanhou o Plano Cruzado, mas 

em 1988, a inflação voltou a subir, atingindo altos níveis em 1991 e 1992. 

(SCHWARTZMAN, 1993: 8).   

                                                                                                                                                                                     
universidades continuaram submetidas ao funcionalismo público, especialmente no que se refere à admissão e 
remuneração de docentes e pesquisadores, e nos complexos controles orçamentários que estrangulam as 
atividades acadêmicas. No entanto, grandes vitórias foram conquistadas por docentes e funcionários, previstas na 
Constituição, como direito à aposentadoria, estabilidade no emprego, vencimentos de salário irredutíveis, e 
benefícios temporários concedidos àqueles que ocupam cargos, tem uma produção científica maior, enfim. 
(DURHAM, 2003). 
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 Novo ator social, o movimento docente emergiu e se consolidou nesse período46. 

Constituindo-se como um movimento interno à universidade, sem bases sociais mais amplas, 

contrastando-se do movimento estudantil anterior que se aliou às lutas sociais da época, os 

docentes lutavam contra o sistema autoritário que determinava a estrutura política as IES, e 

buscavam aliados na própria instituição, estudantes e funcionários. O protesto docente 

incorporou uma vertente também sindicalista, motivado pelo contexto econômico e político 

de redução de fundo público destinado ao ensino superior, com o consequente achatamento 

salarial. As preocupações propriamente acadêmicas foram deixadas de lado, sendo as 

reivindicações salariais, a busca de poder político nas instituições e mobilidade dos 

acadêmicos as grandes pretensões da mobilização docente. Ao enfrentarem diretamente o 

MEC e o Regime, o movimento conquistou grandes vitórias47 por meio de greves longas e 

sucessivas, e colocaram novamente a necessidade de uma reforma no ensino superior em 

pauta. (DURHAM, 2003: 27).  

O grande limite da Física, conforme destacaram os cientistas do relatório, era a sua 

contínua restrição à universidade, pouco atuando no mercado industrial. A indústria 

multinacional não tinha interesse em desenvolver projetos em Física no Brasil, e havia pouco 

interesse de laboratórios em estabelecer relações com empresas. Se no Japão e Estados 

Unidos, mais de 50% dos físicos com doutorado atuavam na indústria, no Brasil, esse número 

não chegava a 2%. A ausência de um mercado de trabalho maior e mais inclusivo foi um dos 

maiores entraves para o desenvolvimento da Física Experimental no país. 

Países como Coréia do Sul, Hong Kong, Cingapura e Taiwan, costumados a viverem 

nas sombras da pobreza, vinham enriquecendo desde a década de 1970. Tanto que uma nova 

categoria entrou no “jargão internacional”, que distinguia esses países como os “tigres 

asiáticos”. Eram os novos rápidos industrializadores, que passaram a incluir economias de 

mercado industrializadas. Na década de 1980, a Coréia do Sul, que até a década de 1950 era 

                                                           
46As associações de docentes passaram a denunciar os instrumentos políticos ilegítimos que garantiam a 
perpetuação na cúpula das universidades uma minoria de incompetentes aliados ao regime político. Lutaram 
também pela autonomia das universidades e pela democratização da educação superior. Esses movimentos eram 
constituídos por grandes intelectuais que não possuíam poder político nas IES. Por se insurgirem contra o regime 
militar, o movimento adquiriu uma conotação de protesto aos militares, atraindo os setores da esquerda, alguns 
mais radicais. No fim das contas, a grande bandeira levantada atacava as estruturas autoritárias no sistema 
político geral, e os problemas específicos do ensino superior passou batido. (DURHAM, 2003).  

47 Em que se pode destacar a aprovação de um Regime Jurídico Único para todo o ensino superior federal, que 
aboliu os diferentes sistemas de contratação, remuneração, promovendo a estabilidade de docentes e 
funcionários. (DURHAM, 2003). 
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caracterizada por uma economia agrária, tornara-se a oitava maior economia industrial do 

mundo não socialista. (HOBSBAWM, 1995: s.p). 

No documento, os físicos comparam muito a situação brasileira com países como 

Japão e Estados Unidos, considerados modelos em se tratando de desenvolvimento e 

aplicação científica naquele momento. De acordo com Hobsbawm (1995), a população de 

físicos no mundo, na década de 1980, crescera de forma vertiginosa, centralizando-se em 

grandes centros, onde as verbas jorravam com mais facilidade, como Estados Unidos, que 

continha a maior porcentagem de cientistas do mundo, Japão e alguns países Europeus.  

Se na década de 1910, o mundo não possuía uma população de físicos e químicos 

superior a oito mil pessoas, na década de 1980, esse número passou para cinco milhões de 

cientistas, sendo que um milhão restava nos EUA, maior potência científica do mundo. Ainda 

que os cientistas continuassem a ser a menor parte de uma população, nos diferentes lugares 

do globo seu número continuou a crescer de modo descomunal nas décadas seguintes. Em fins 

da década de 1980, formavam o que se passou a chamar de “mão de obra científica 

potencial”, refletindo a revolução educacional da metade do século. Para quem desejava a 

carreira, o doutorado tornou-se bilhete de entrada para a profissão, e o número de doutores 

avançava ano a ano, especialmente nos países ocidentais, que inclusive eram os que mais 

investiam dinheiro público na formação de doutores. (HOBSBAWM, 1995: s.p). 

No entanto, a Grande Ciência era dispendiosa, e o país que mais investia nela, sem 

peso na consciência, era os EUA, que tirou da Europa o trono dos grandes feitos científicos. 

Outros países também vinham se destacando no empreendimento científico, como Canadá, 

Austrália e Argentina, alguns países do Leste Asiático e da Índia. Mas, na maior parte da 

América Latina e na África, o número de cientistas crescera de forma bem menor do que 

acontecia em outros lugares. (HOBSBAWM, 1995: s.p.). 

Num mundo cada vez mais globalizado, a Ciência elegera uma língua universal (o 

inglês) e uma metodologia de pesquisa, favorecendo a concentração de grandes cientistas nos 

grandes centros de pesquisas, sobretudo nos Estados Unidos e alguns países Europeus.  Fato 

que pode ser afirmado sem exageros, é que a maior parte dos problemas do século XX foi 

solucionada pela ciência, ou causados por ela. (HOBSBAWM, 1995: s.p). 

As distantes, exóticas e incompreensíveis descobertas científicas -que se reduzem a 

um simples botão no teclado do computador que faz coisas incríveis acontecerem sozinhas, 

por exemplo - após desenvolvidas, eram rapidamente transformadas em tecnologias práticas 

para o cotidiano da população, que embora utilizando em larga escala os avanços científicos, 
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sentiam-se cada vez mais distantes e alheios a eles, e cada vez mais inúteis também. 

(HOBSBAWM, 1995: s.p.). 

A Ciência, do final do século XX, abalou tanto o mundo que não só diminuiu o poder 

das religiões tradicionais, quanto as fez dependentes dela.  No entanto, a relação dos leigos 

para com a Ciência e a Tecnologia era tanto de dependência quanto de medo ou desconfiança. 

Atrelado a esse sentimento, estava o de que a Ciência era incompreensível, imprevisível e 

potencialmente perigosa, porque interferia na ordem natural das coisas. Restava-lhes, porém, 

o conforto de que nem tudo poderia ser explicado pela Ciência, e a frase “entre a terra e as 

estrelas há mais do que a filosofia científica pode explicar” (algo assim) ficou famosa nesse 

contexto. (HOBSBAWM, 1995: s.p.). 

No relatório, os físicos destacaram a decadência que a Física estava sofrendo nos 

últimos anos da década de 1980, com a diminuição de recursos destinados à Ciência e 

Tecnologia. Os órgãos de apoios deixaram de expandir o número de laboratórios pelo Brasil, 

investindo apenas nos já existentes, dificultando aos novos Físicos o encontro de um 

emprego. Os laboratórios antigos vinham tendo dificuldades em adquirir e reformar 

equipamentos pesados e caros, que eram exportados. O grupo mais assolado com essa crise 

foi o grupo da Física Experimental, que vinham tendo dificuldades para manter equipamentos 

de pesquisa, importar peças, componentes e matérias primas, fundamental para as pesquisas.  

Na década de 1990, tendo em vista a exigência gerada pelo contexto internacional, 

caracterizado por um mercado cada vez mais competitivo, pela grande atuação de indústrias e 

das atividades científicas e tecnológicas, no Brasil tornou-se mais relevante a tentativa de 

desenvolver a Ciência e a Tecnologia para sua aplicação no mercado industrial. 

Gradualmente, foram implantados nas empresas e instituições o uso de computadores, 

telecomunicações, microeletrônica, e nas imediações das grandes universidades foram 

construídos parques tecnológicos, tornando-se crescente o número de cooperações entre 

universidades e empresas privadas. Na UFSC, por exemplo, o Departamento de Engenharia 

Mecânica passou a estabelecer contatos cada vez mais próximos com empresas como 

EMBRACO48, PORTOBELLO49, PIRELLI50, WEG51, ELETROSUL52, CTA, CNEN53, 

                                                           
48 A EMBRACO é uma empresa brasileira de compressores, cuja principal atividade é a produção de 
compressores para aparelhos de refrigeração. Ela foi fundada na década de 1970 por três empresas, Consul, 
Springer e Prosdócio, e se situa na cidade de Joinville, em Santa Catarina.  
49 PORTOBELO é uma empresa brasileira de cerâmicas, com sede em Tijucas, Santa Catarina, atualmente é a 
maior do setor no Brasil. Foi fundada em 1978. 
50 PIRELLI é uma empresa italiana de pneus, fundada em 1872. Desenvolve atividades no Brasil há mais de 90 
anos, possui em território brasileiro três fábricas.   
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COPESP, dentre outras, tornando-se elas responsáveis por mais de 80% do seu orçamento de 

pesquisas. (SCHWARTZMAN, 1993: 9/10). 

 Contudo, a estagnação econômica continuou limitando o desenvolvimento das 

pesquisas científicas e tecnológicas, e o envolvimento entre universidades e empresas 

permanecia tímido, especialmente no que envolve a Física. O congelamento de projetos na 

área de Física Nuclear corroborava para a invisibilidade da Física perante outras ciências, 

muito mais acessadas para as novas necessidades do país. (SCHWARTZMAN, 1993: 10/11). 

Outra informação trazida pelo relatório é que a partir dos anos de 1980 houve um 

aumento tanto do número de docentes nas universidades, cujo número, em 1986, chegava a 

ser de 927 doutores, quanto do número de alunos matriculados em Física. Mas um fato 

nostálgico era que a taxa de Físicos na área experimental54 era de 46% do total de físicos, 

enquanto que nos países desenvolvidos a proporção era duas vezes maior. Segundo eles, “é 

inegável que a manutenção do número reduzido de experimentais tem sido prejudicial ao 

desenvolvimento da Física no País”, e ainda, que seria “fruto da falta de um esforço maior da 

comunidade para alterar essa situação”. (SBF, 1987: 35). 

 Algumas estudantes do curso de Física (Bacharel) da UFSC, com as quais pude travar 

uma conversa durante a realização de entrevistas com as docentes e pesquisadoras, abordaram 

sobre esse desinteresse da comunidade de físicos no Brasil pela Física Experimental. Segundo 

elas, há na Física uma hierarquia entre grandes áreas, sendo a Teórica a que goza de maior 

prestígio, considerada “a área que realmente é física”, deixando a Física Experimental num 

nível menor de consideração. No entanto, a Física Experimental é responsável por pesquisas 

aplicadas em indústrias e empresas, tendo alto prestígio nos Estados Unidos e no Japão. Em 

                                                                                                                                                                                     
51 WEG é uma empresa brasileira de motores, atuante em áreas de comando e proteção, variação de 
velocidade, automação de processos industriais, geração e distribuição de energia, tintas e vernizes industriais. 
Com sede em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, foi fundada em 1961. É uma das maiores empresas nacionais de 
equipamentos elétricos. 
52 ELETROSUL é uma empresa brasileira, ligada a ELETROBRAS, que atua no segmento de geração e 
transmissão de energia em alta e extra-alta tensão. Foi fundada em 1968.  
53 CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) é uma autarquia federal brasileira. As suas funções principais 
são pesquisar e desenvolver a aplicação de técnicas nucleares e regular o uso da energia nuclear no Brasil. 
54 Na Física, em virtude dos tipos de trabalhos desenvolvidos, houve divisões entre a Física Teórica e a Física 
Experimental. A Física Teórica elabora, aperfeiçoa e revê teorias físicas, transpondo-as para uma linguagem 
matemática adequada e passível de ser utilizada por suas diferentes subáreas e outras áreas científicas. 
Preocupada em prever e explicar fenômenos físicos e naturais, utiliza para tanto conceitos físicos, fórmulas 
matemáticas e técnicas para dedução, como a lógica e a análise crítica. A partir do século XX, em virtude da 
sofisticação dos métodos matemáticos e laboratoriais, surgiu a necessidade de delimitar o campo da Física 
Teórica, bem como das outras subáreas. Até o século XIX, Física Experimental e Teórica, eram, portanto, 
inseparáveis. A partir dessa divisão, a Física Experimental passou a se ocupar da observação dos fenômenos 
físicos, coletando dados sobre o universo, comparando-os à luz de modelos traduzidos pela Física Teórica. Física 
Teórica e Física Experimental se entrelaçam, e para dar cabo aos seus objetivos, realizam experimentos em 
laboratórios, desde os mais simples até os mais complexos. 



65 

 
 

decorrência de baixa representação no Brasil, a Física acaba sendo muito teórica, cansativa e 

reclusa à academia.  

No período que compreende os anos de 1978 e 1985, o número de alunos nas 

graduações de Física cresceu em 20%. No entanto, apenas 7% dos que entravam nas 

graduações se formavam. A evasão e desistência na graduação exigiam que os cursos de 

graduação fossem repensados, reclamavam a SBF. O número de alunos nos cursos de 

mestrado e doutorado também cresceu de 1976 a 1986, em 20% no mestrado e 60% no 

doutorado. Mas o número de concluintes de curso por ano era muito baixo também, situando-

se numa faixa de 20% para o mestrado e 10% para o doutorado. Esses números indicavam 

perdas de alunos e uma longa duração dos cursos de pós-graduação (strictu sensu). A 

valorização das bolsas das pós-graduações era algo incipiente ainda, sendo elas as 

responsáveis pelo estímulo para os pós-graduandos permanecerem nos cursos. O tempo de 

pós-graduação era muito longo no Brasil. No relatório, os físicos sugeriam que os programas 

de pós-graduação procurassem indicar os melhores alunos das graduações diretamente ao 

doutorado, para evitar que esse longo tempo na pós se mantivesse.  

Lamentando a pouca valorização, em termos de repasses de recursos predestinados ao 

avanço científico pelo Governo, para a área da Física no Brasil, no relatório os cientistas 

comentam que: 

 

A menor disponibilidade de recursos por doutor, somada à falta de tradição e às 
dificuldades para realizar pesquisa no Brasil, faz com que o esforço que o país 
realiza para formar recursos humanos não esteja ainda produzindo os benefícios que 
se pode esperar de nossa Física. (SBF, 1987, p. 36).  
 

 
Não havia, de acordo com o relatório, uma tradição de interesse em pesquisa em Física 

no Brasil, sendo que sua aplicabilidade se dava apenas nas salas de aula, com produtividade 

apenas na área Teórica, de forma que as pesquisas na área de Física pouco estavam sendo 

inseridas e corroborando no e para o mercado. 

A Socióloga Fanny Tabak (2002), que investigou o campo da Física na UFRJ e na 

PUC-Rio por meio de uma pesquisa qualitativa com os/as docentes dos departamentos, 

escreveu sobre as reclamações dos/as físicos/as em relação à situação da Física no Brasil, nos 

últimos 26 anos. Segundo os/as entrevistados/as, a Física brasileira era ainda muito 

dependente da tecnologia estrangeira. Qualquer equipamento especializado que não existe no 

país, deve ser importado. Constatou ainda que estudantes que tem habilidade para as áreas de 

Ciências Exatas acabam se direcionando para as áreas da Engenharia, por conta dos maiores 
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investimentos, tanto estatal quanto privado, nessas áreas, como Civil, Eletrônica, Metalúrgica, 

Mecânica, dentre outras, que aumentam as expectativas de sucesso e realização profissional 

nos acadêmicos. (TABAK, 2002: 114/115). 

 Em fins da década de 1990, no período que coincide com o mandato de Fernando 

Henrique Cardoso, algumas mudanças promovidas em prol de resoluções da crise econômica 

e política afetaram o ensino, especialmente o básico, que passou por algumas transformações 

que se refletiram no ensino superior. Como consequências de algumas ações políticas tomadas 

durante o governo FHC55, as quais possibilitaram uma consistente mudança em todo o 

sistema, o ensino superior voltou, finalmente, a crescer, especialmente no setor privado.  

 No entanto, o ensino superior, privado e público, era ainda marcadamente excludente e 

seletivo, e atendia filhos/as de classe média e da elite, sendo esses/as a maioria dos/as 

estudantes de graduação e pós-graduação. Não houve iniciativa de favorecer a inclusão de 

estudantes das classes desfavorecidas no ensino superior, e as disparidades na educação básica 

impossibilitavam o ingresso daqueles/as que não contavam com um ensino de qualidade em 

suas infâncias, adolescência e juventude. (SAMPAIO, 2000: 18/19). 

 No final de 1996, foi votada a Lei de Diretrizes e Bases da educação, LDB, que 

introduziu grandes inovações no sistema. No que tange ao sistema de ensino superior, a lei 

exigia a associação entre ensino, pesquisa e extensão; para contratação do corpo docente o 

mínimo de qualificação, mestrado e doutorado; e um regime de trabalho de tempo integral 

para ao menos um terço dos docentes. Para a eficácia da lei, foi criado o Exame Nacional de 

Cursos, conhecido como “provão”, que consiste em testes objetivos aplicados 

obrigatoriamente a formandos de todos os cursos de graduação, por onde se visava medir a 

qualidade dos cursos. Essa modalidade de avaliação é muito limitada, tendo em vista que, pela 

forma como é feita, grande parte dos estudantes não a levam a sério. Ela não serve, portanto, 

para qualificar ou desqualificar cursos de graduação e instituições de ensino superior. No 

entanto, esse sistema vigora ainda, e para além dele nenhum outro instrumento foi criado para 

medir e incentivar a qualidade do trabalho realizado nas IES. Os cursos e universidades 

contemplados com notas mais altas têm utilizado essa classificação para fazer 

autopropaganda. Ou seja, essa ação apenas favoreceu o mercado, de forma que não se pode 

afirmar que corroborou para uma mudança substancial em todo o sistema de ensino superior, 

                                                           
55 Como o incentivo a acesso e permanência de crianças e adolescentes no ensino fundamental por meio de uma 
alteração no financiamento desse nível escolar; uma reforma curricular para o ensino fundamental e médio; a 
alteração do sistema de avaliação do desempenho escolar foi modernizado, dentre outras. (DURHAM, 2003).  
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que continuou com falhas em suas práticas democráticas, não atendendo as necessidades de 

uma demanda heterogênea. (DURHAM, 2003: 33-35).  

 Em 1999, foi criado o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, 

FIES, e em 2004, durante o governo Lula, foram criados e aprovados outros programas que 

visavam reverter as disparidades no ensino superior e promover condições para que os/as 

jovens de classes desfavorecidas pudessem ter a universidade como uma real possibilidade. 

Para tanto, o Programa Universidade Para Todos, PROUNI, foi instituído com finalidade de 

justiça social, tendo como público alvo os/as estudantes carentes. Seus critérios de 

elegibilidade são a renda per capita familiar e o estudo em escolas públicas ou privadas na 

condição de bolsistas. Além, parte das bolsas deveria ser direcionada aos portadores de 

deficiência, negros e indígenas. Essas medidas corroboraram com os interesses de parte da 

sociedade, dos movimentos sociais que defendiam ações afirmativas e dos egressos de ensino 

público, que não se consideravam uma demanda potencial às universidades públicas, por não 

terem condições de serem aprovados nos vestibulares devido à formação básica precária 

recebida. Os setores privados, por serem isentos de impostos, um incentivo do governo para 

que aderissem ao programa, foram os que mais lucraram nessa questão.  

 Embora barganhas acontecessem, os programas deram condições para que filhos/as de 

camadas populares pudessem adentrar nas IES e obter um diploma. Mas há que se considerar 

que isso favoreceu muito mais o mercado, sendo o ensino recebido nas instituições privadas 

fraco, e quase nada de acesso às atividades de pesquisa científica esses/as alunos/as têm 

durante sua graduação. A maioria forma-se em péssimas condições, e tirando o fato de 

conseguirem um bom emprego, no pessoal quase nada o ensino superior lhes acrescenta. 

Além do mais, as grandes instituições públicas continuaram sendo destino de jovens de classe 

média e alta e os cursos mais prestigiados, como medicina, engenharia, direito, ainda contam 

com um público restrito. Nas universidades públicas, os/as mais pobres adentram em cursos 

de menor valor na escada acadêmica, e muitas vezes não permanecem até o final por não 

conseguirem acompanhar os níveis de exigência do ensino. Sem chances de competir com os 

colegas que provém de melhor situação sócio-histórica, desistem, trancam os cursos, evacuam 

das universidades e procuram as instituições privadas para dar cabo à necessidade de obter um 

diploma. (CARVALHO, 2006).  

 No que tange às questões de gênero, e em prol de estimular o aumento da procura 

feminina pelas IES e pela Ciência, em 2005, foi criado o programa Mulher e Ciência a partir 

do trabalho de um grupo interministerial composto pela Secretaria Especial de Políticas para 
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as Mulheres, também criada durante o governo Lula, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, 

MCT, e pelo CNPq. O programa objetivava estimular a produção científica e a reflexão 

acerca das relações de gênero no país, e promover a atuação das mulheres no campo das 

ciências e das carreiras científicas. A partir de então, com o estímulo do programa, a 

participação das mulheres nas diferentes ciências e nas IES tornou-se crescente, e em algumas 

áreas dominante, o que não erradica, contudo, a sua exclusão de áreas mais arraigadas a 

padrões de gênero.  

 Outra iniciativa da Secretaria e seus aliados foi a instituição do prêmio “Construindo a 

Igualdade de Gênero”, em 2005, que passou a premiar redações, artigos e projetos 

pedagógicos que melhor refletem sobre as questões de gênero, das mulheres e feminismos no 

Brasil. Tem sido, portanto, um grande instrumento no acirramento do debate e na produção 

em prol da igualdade de gênero nas escolas e nas universidades.  

Com base nas limitações que o campo da Física vem se deparando ao longo dos anos e 

tendo em vista o número crescente de pós-graduandos na área na última década e a 

dificuldade das universidades e institutos de pesquisa brasileiros de incorporarem todos esses 

acadêmicos, a SBF passou a exigir a tomada de algumas ações para facilitar a entrada 

dos/dasfísicos/das no meio de trabalho não acadêmico.  

Para tanto, foi formulada uma proposta, já posta em prática, que pretendia melhorar a 

integração entre indústrias e os programas de pós-graduação da área, a fim de manter os 

pesquisadores em contato com as indústrias, para que os financiamentos de pesquisas 

contassem com recursos não só estatais como também privados. Outra proposta, que 

complementava essa, foi a tentativa de regulamentação da profissão de Físico no Brasil. Esse 

assunto esteve presente nos interesses dos Físicos desde a década de 1940, fortalecendo-se 

partir de 2000. (GOMES, 2010).  

Sobre a proposta de regulamentação, houve quem apoiasse e quem a rejeitasse, e essa 

discussão pode ser acessada no sítio eletrônico da SBF. Ao lado dos prejuízos dessa 

regulamentação, em que pode se citar a burocracia, o obrigatório pagamento de taxas para 

manter o exercício da profissão e a limitação da profissão, acreditava-se nas suas 

consequências benéficas, como por exemplo, a reserva de mercado, um salário justo, a 

inserção dos físicos nas indústrias, o engessamento da profissão, e a possibilidade de assinar e 

se responsabilizar por projetos56 nas empresas, bem como concorrer às vagas específicas em 

                                                           
56 Os físicos não podiam assinar projetos de pesquisa em empresas e indústrias, justamente pela ausência de 
regulamentação da profissão. Para poupar custos, as empresas preferiam contratar engenheiros, que poderiam 
não só criar os projetos, como se responsabilizarem por eles.  
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concursos públicos. Com base nessas petições, um projeto de Lei foi elaborado pela SBF, em 

2005, e enviado para a Deputada Federal Luiza Erundina, que após parecer favorável, o 

submeteu à Câmara dos Deputados. No entanto, o projeto foi arquivado. Em 2008, a situação 

voltou a ocorrer, e o projeto foi novamente arquivado. (GOMES, 2010). 

Em 2011, o projeto de lei no. 1025/2011 foi elaborado pelo Deputado Mendes Thame 

na Câmara dos Deputados. No texto do documento, estava previsto a criação de conselhos, 

nos moldes dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, CREA, para fiscalizar a 

prática profissional dos físicos. Após o aval da Comissão de Constituição e Justiça da 

Câmara, em 2012, foi enviado para apreciação do Senado, sob o número de PLC 101-2012, 

entrando em pauta da Comissão de Assuntos Gerais. Apenas em 30 de março de 2016, a 

Comissão aprovou a regulamentação da profissão de Físico57. Conforme o texto do Projeto de 

Lei da Câmara 101/201258, poderão exercer a profissão os graduados, os mestres e os 

doutores em Física. (SBF, 2012). Contudo, o projeto de Lei aguarda aprovação do Presidente 

da República.  

No grande grupo de físicos, os físicos médicos são os grandes interessados na 

regulamentação, pelo fato de sua profissão ter um impacto direto na saúde das pessoas, devido 

às formas de energia e materiais utilizados nos ambientes hospitalares, (onde esses 

                                                           
57 Ver mais em:<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/30/comissao-de-assuntos-sociais-aprova-
regulamentacao-da-profissao-de-fisico>. Acesso em 23 de maio de 2017.  
58 De autoria do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, com alterações propostas pela SBF, o documento 
atribui aos físicos a realização de pesquisas científicas e tecnológicas nos vários setores da Física ou a ela 
relacionados; a aplicação de princípios, conceitos e métodos da Física em atividades específicas envolvendo 
radiação ionizante e não ionizante, estudos ambientais e análise de sistemas ecológicos; no âmbito da sua 
especialidade, o projeto, desenvolvimento, construção, e manutenção de equipamentos e sistemas em 
instrumentação científica, fontes de energia, instalações nucleares, proteção de meio ambiente, 
telecomunicações, integração de sistemas eletrônicos e ópticos; o desenvolvimento de programas e softwares 
computacionais baseados em modelos físicos; a elaboração de documentação técnica e científica, realizando 
perícias, emitindo e assinando laudos técnicos e pareceres, organizando procedimentos operacionais, de 
segurança, de radioproteção, de análise de impacto ambiental, redigir documentação instrumental e de 
aplicativos no que couber sua qualificação; a difusão de conhecimentos da área, orientando trabalhos técnicos e 
científicos, ministrando palestras, seminários e cursos, organizando eventos científicos, treinando especialistas e 
técnicos; a administração, na sua área de atuação, de atividades de pesquisas e aplicações, planejando, 
coordenando e executando pesquisas científicas, auxiliando o planejamento de instalações, especificando 
equipamentos e infraestrutura laboratorial, em instituições públicas e privadas; a realização de medidas físicas 
aplicando técnicas de espectrometria, avaliando parâmetros físicos em sistemas ambientais, aferindo 
equipamentos científicos, caracterizando propriedades físicas e estruturais de materiais, realizando ensaios e 
testes e desenvolvendo padrões metrológicos; a atuação na área médica em serviços de radioterapia, 
radiodiagnóstico, medicina nuclear, proteção radiológica e outros para os quais esteja especificamente 
habilitado; a atuação nos diversos ramos da Geofísica que envolvem a aplicação de princípios físicos para o 
estudo da Terra, para os quais esteja especificamente habilitado; a orientação, orientação, direção, assessoria e 
prestação de consultoria, no âmbito de sua especialidade; a direção de órgãos públicos, departamentos, seções, 
serviços, grupos ou setores atinentes à atuação profissional do Físico, na Administração Pública, em entidades 
autárquicas, e em empresas, públicas e privadas. Disponível em: 
<http://www.sbfisica.org.br/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=438:regulamentacao-da-
profissao-de-fisico-vai-ao-senado&catid=152:acontece-na-sbf&Itemid=270>. Acesso em 20 de maio de 2016.  
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profissionais atuam) já que a exposição à radioatividade leva à morte. Essa questão foi 

reconhecida pela ANVISA e pela CNEN, que necessitam da supervisão desses profissionais 

para certos estabelecimentos. (GOMES, 2010).  

Embora muitos não acreditem numa possível melhora da condição dos físicos no 

Brasil a partir da lei que regulamenta a profissão, na SBF paira a crença de que o horizonte de 

expectativa para os/as físicos/as brasileiros/as tornar-se-á mais favorável, e finalmente a sua 

identidade profissional será reconhecida, não só pelas empresas e amplo mercado, seu 

verdadeiro alvo, mas também pelo público em geral, que até o momento demonstra 

desconhecer o que vem a ser essa profissão, e para que, afinal, servem os físicos. Se até o 

momento presente, a maioria dos físicos no Brasil esteja operando em universidades e 

institutos de pesquisa, a esperança desses profissionais é a sua inserção mais encorpada no 

amplo mercado de trabalho, bem como a obtenção de reconhecimento social.  

 
1.4 AS MULHERES NO CURSO DE FÍSICA DA UFSC 
 
 O curso de Física da UFSC pertence ao Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, 

conhecido pela comunidade acadêmica como o CFM. Atuam no mesmo centro os cursos de 

Química e Matemática. Juntos com a Física têm fornecido, desde o seu início, suporte 

científico e teórico para outras áreas, como as de Engenharia, onde essas disciplinas são 

aplicadas. O Departamento de Física possui um arsenal de 71 professores para dar conta das 

demandas, especialmente na área da Engenharia, nessa universidade.  

 O desenvolvimento do curso de Física se deu, junto aos demais, na década de 1960. 

Base para as Engenharias, a área de Física passou a ser considerada fundamental para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país. Antes da criação do próprio curso, o ensino 

de Física já vinha ocorrendo em outras faculdades da UFSC.  

 Através das atividades de ensino, distribuídas em vários cursos de graduação e centros, 

as Ciências Químicas e Físicas se fortaleceram com a criação do curso de Matemática. A 

primeira turma começou em 1965, e os docentes vinham de Porto Alegre para lecionar na 

UFSC. As aulas aconteciam aos sábados e domingos. Por fazer parte da Faculdade de 

Filosofia, os vestibulares eram prestados para Filosofia, e as provas de Física costumavam ser 

descritivas, ao contrário do que é hoje.59 

                                                           
59 NECKEL, R. KÜCHLER, A. D. C. UFSC 50 anos: Trajetórias e Desafios. Florianópolis, SC: UFSC, 2010.  
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 Os professores mais antigos dessa primeira fase são Ary Nunes Thuteböel, 

coordenador do grupo e um dos pilares do Curso de Matemática, e Antônio Rodrigues. 

Evidentemente que dentre os docentes, não havia nenhuma mulher.  

 A UFSC também foi integrada à Reforma Universitária, que ocorria nessa mesma 

época. O Conselho de Reitores das universidades Brasileiras vinham lutando para a 

implantação de uma Reforma Universitária em nível nacional, com a pretensão de modernizar 

e racionalizar o ensino, aplicando outra política financeira. Essa reforma, embasada no 

Decreto Lei nº 53 e 252 de 1966, foi feita nos moldes norte-americanos de Educação, que 

influenciou a Comissão responsável pela Reforma na UFSC. Junto à Reforma estava a criação 

do Centro de Estudos Básicos - CEB, que uniu profissionais das três áreas do ensino de 

Ciências, Física, Matemática e Química. 

 Inserida num governo ditatorial, a Reforma visava “modernizar” a Educação Brasileira 

acabando com o sistema de cátedra, unindo as faculdades em uma universidade, tornando o 

vestibular classificatório e inserindo o sistema de créditos. A Reforma Universitária foi 

definitivamente implantada em 1970. 

 Os Departamentos de Química, Física e Matemática foram criados em 1969, pelo 

Decreto n. 64.824, quando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi desintegrada, 

eforam formados outros Centros: O CFM, o Centro de Ciências Biológicas, Centro de 

Ciências Humanas e Sociais e o Centro de Ciências da Educação, que juntos formavam o 

Centro de Estudos Básicos. 

A criação do CEB ocorreu a partir do desejo (governamental) de profissionalizar os 

estudantes, reunindo disciplinas básicas de conhecimento, instituindo as licenciaturas curtas 

da política militar. Essas eram formatadas para durar pouco tempo e formar profissionais 

necessários para atuar nas necessidades do mercado e no magistério. O ensino das ciências era 

organizado sob uma concepção tecnicista. Pouco se pensava na própria pesquisa. Os 

graduados no CEB eram licenciados habilitados para dar aulas em biologia, matemática, física 

e química, tornando-se professores tecnólogos e apolíticos. (CANDAU, 1999: 30-50). 

 Com a Reforma, foram criados os centros departamentalizados, sendo estabelecido um 

vestibular único, substituídas as séries fechadas pelo sistema de créditos, e o período escolar 

foi semestralizado. Também novos currículos foram elaborados. As Ciências Exatas passaram 

a oferecer suporte no ensino de algumas disciplinas para os cursos de Engenharias, Farmácia, 

Medicina, Bioquímica e Ciências Econômicas.  
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 Os responsáveis pela formação de físicos, químicos e matemáticos eram provenientes 

de várias áreas, distintas entre si, e essa foi uma das grandes dificuldades de constituir 

departamentos segregados uns dos outros. O corpo docente do FSC era constituído por apenas 

nove professores, sendo eles seis engenheiros, um bioquímico, um matemático e apenas um 

físico. O desenvolvimento do ensino e da pesquisa em Física foi prejudicado por essa reunião 

de profissionais com concepções de ensino e ciência muito diferentes.60 

 O Departamento de Física só começou a funcionar de forma adequada anos depois, 

com estabelecimento de uma linha de pesquisa e de uma massa crítica de físicos para atuarem 

como docentes. Para tanto, foi pensado o Programa de Pós-Graduação em uma vertente de 

Físico-Química, para formar uma massa que pudesse contribuir para o desenvolvimento do 

departamento na UFSC. Não havia outra solução. Havia poucos físicos no país no momento. 

Era necessário formar os filhos da própria casa, aprimorá-los, para que no futuro, dessem suas 

contribuições para a área.   

Importante destacar que o ensino superior, nesse momento ditatorial, era pensado para 

elites e as pós-graduações eram voltadas à racionalidade, não tendo caráter humanista nem 

visando o estímulo de uma visão crítica nos alunos. Então, as pós-graduações eram visadas 

para o desenvolvimento econômico, e recebiam o apoio do governo militar.  

A coordenadoria de cursos de pós-graduação da UFSC foi criada em 1971, e fomentou 

a partir de então a criação de novos cursos de pós-graduações por toda a universidade. Para a 

instalação do curso de pós-graduação em Física, o departamento e a reitoria buscaram, por 

onde puderam, PHDs formados na área. Não foi fácil encontrar.  

Em 1971, iniciou-se o curso de Pós-Graduação na área de Físico-Química, tendo 33 

alunos. A grande parte dos estudantes era composta pelos próprios docentes do departamento. 

Nas fotos abaixo (Figura 2 e Figura 3) é possível verificar o maquinário dos laboratórios de 

Física na época, bem como quem constituía seu público de aprendizes e técnicos, os homens. 

                                                           
60OLTRAMARANI, Jaime. Entrevista concedida a Júlia Albertoni, 2009. 
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Figura 2 – As primeiras pesquisas desenvolvidas no FSC (1970).  

 

 
Fonte:NECKEL, Roselane; KÜCHLER, Alita D. UFSC 50 anos: trajetórias e desafios. Florianópolis : UFSC, 
2010. 480p.  
 

 

Os cursos de Exatas se formaram a partir do incentivo à pesquisa, criando os próprios 

docentes. A partir da década de 1970, os departamentos de ciências exatas começaram a 

desenvolver pesquisas inéditas na área, com o incentivo do BNDE e da FINEP. A partir daí, 

com recursos que provinham em maior escala numa era de crescimento econômico, foram 

construídos alguns laboratórios de pesquisa e dado início às pesquisas em Física.  

 

Figura 3 – Os primeiros laboratórios do FSC (1970-1975).  

 

 
 Fonte: NECKEL, Roselane; KÜCHLER, Alita D. UFSC 50 anos: trajetórias e desafios. Florianópolis :
 UFSC, 2010. 480p.  
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Auxiliados pelo Conselho Nacional de Pesquisas (que em 1975 viria a se tornar o 

CNPq), montaram, em 1973, dois modernos laboratórios de física e Solda, respectivamente 

nos departamentos de Física e Engenharia Mecânica. Isso foi feito através de um convênio 

com a Alemanha.  

Os cursos de Física, Matemática e Química só deixaram de fazer parte do CEB em 

1976, com a Reforma Estatuária e do Regimento Geral da UFSC, a partir da Portaria n. 75/76, 

quando foi criado o seu Centro (CFM). As atividades continuaram a serem desempenhadas no 

prédio mal acabado do próprio CEB. 

Eram (são ainda) blocos modulados provisórios, com o aproveitamento de uma 

construção antiga, onde funcionava o Colégio de Aplicação da UFSC. Com exceção de outras 

áreas que receberam blocos novos, o CFM permaneceu no antigo, o qual hoje assusta. Ele 

segue a forma de um labirinto, fruto de um trabalho mal planejado, e lá ainda acontecem 

aulas. O ambiente é escuro, decaído, úmido e segundo as estudantes entrevistadas, é muito 

comum ocorrerem assaltos à noite. 

A professora Sônia Peduzzi, que entrevistei para esse trabalho, foi a primeira mulher a 

trabalhar como docente no Departamento de Física da UFSC. Ela ingressou do Departamento 

muito jovem ainda, com 24 anos. Quando chegou, no ano de 1976, a UFSC já não era mais 

uma universidade iniciante e contava com uma boa estrutura. No entanto, era muito menor do 

que é hoje. O Departamento de Física era pequeno. Hoje ele conta com vários prédios 

grandes, construídos em locais separados. Na época, sofria muito com a falta de professores 

formados na área, necessitando das colaborações de professores da Engenharia para conduzir 

as aulas. Pelo fato da ausência de uma massa qualificada para a docência, o processo de 

contratação de professores era menos formal do que é hoje. O concurso que aprovou Sônia 

não foi sequer publicado em edital: 

Tinha uma prova (...), apresentei para uma banca, mas foi uma coisa muito mais 
informal do que é hoje, com edital publicado e coisa. Quer dizer, não tinha e não 
teve isso. Era uma banca composta por professores da Física que escolheram os 
novos professores, sabe? Quer dizer, era quase assim: Eles davam graças a deus de 
ter alguém pra dar aula. Então, não tinha essa coisa tão formal.61 

 
Uma excelente estratégia do Departamento de Física foi estabelecer a aliança com o 

Departamento de Química, juntar os doutores que atuavam nos dois departamentos e formar 

um curso de Pós-Graduação na área de Físico-Química para formar professores e 

pesquisadores que pudessem trabalhar e contribuir para o crescimento do campo. Claro que 

                                                           
61 PEDUZZI, Sônia. Entevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
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isso levou alguns anos para acontecer. Quando Sônia Peduzzi chegou, o curso de mestrado 

nessa subárea já estava funcionando. 

 Aos poucos, em virtude de professores que regressaram da Europa com novidades, o 

Departamento de Física foi se desenvolvendo na pesquisa, com a construção de novos 

laboratórios. Débora Perez Menezes foi a primeira mulher, que ao regressar da Inglaterra com 

título de Doutora, chegou ao Departamento de Física da UFSC com um perfil de 

pesquisadora, trazendo relações internacionais ao FSC. (MENEZES, 2016).  

O CFM teve, segundo as fontes, um desenvolvimento maior durante a Ditadura 

Militar, em virtude da política de incentivo à pesquisa.Segundo o depoimento do professor 

Jaime Oltramarani, professor mais antigo de Centro, que concedeu entrevista à Historiadora 

Julia Albertoni, em 2009, esse foi o período que eles tiveram os melhores salários.62Sônia 

Peduzzi, que na época era casada com o professor Luiz Orlando Peduzzi, também docente do 

FSC, abordou sobre essa questão: 

O salário era ótimo. Ou não sei, talvez a minha visão de salário era tal que parecia 
ótimo. Sei que para te dizer, meu pai deu um fusca pra nós, quando a gente casou. E 
esse “fukinha” a gente deu como entrada num Passat, que era um carro muito bom 
na época. E esse Passat, com o nosso salário, iniciando na universidade, nós 
pagamos em poucos meses. Então, estou te dizendo, o salário era bom! O salário foi 
piorando. Hoje não é bastante, não. Ele tem altos e baixos, né. Em 1980, de 1976 a 
1980, houve uma baixa, porque em 1980, teve uma greve que a gente fez que teve 
um bom aumento de salário, porque o salário estava em decréscimo.63 
 

 
Sônia pouco sabia dizer a respeito do envolvimento do Departamento de Física nas 

tensões geradas pela Ditadura Militar. Ela  não teve contato com fatos dessa natureza por estar 

sempre envolvida com seu trabalho. Segundo ela, somente pessoas que estavam mais 

envolvidas com políticas, na universidade, sofreram os ataques e as repressões dos militares. 

Ainda que Sônia não saiba, ou talvez não lembrasse a respeito, o governo militar não poupou 

o CFM do sistema repressivo que aplicava em todas as universidades brasileiras. O professor 

Ricardo José Nunes, primeiro matriculado no curso de Física, contou que: 

 

Durante toda a nossa graduação a censura e o AI-5 pairavam. A gente sabia que em 
cada sala de aula, ou no mínimo em cada curso tinha alguém que passava 
informação para os órgãos de informação, meio redundante, mas era isso que 
acontecia.(NUNES, Ricardo. Entrevista concedida a Julia Albertoni, 2010: 289).64 

                                                           
62 Entrevista concedida a Júlia Albertoni, 2009. 

63PEDUZZI, Sônia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  

64Entrevista concedida a Júlia Albertoni, 2009. InNECKEL, Roselane; KÜCHLER, Alita D. UFSC 50 anos: 
trajetórias e desafios. Florianópolis: UFSC, 2010. 480p 
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 A Lei de Controle, “AI-5 das Universidades”, promulgada em dezembro de 1968, 

definia infrações disciplinares para professores, alunos, funcionários e empregados do ensino 

público e particulares. Despejou pelo espaço acadêmico desconfiança e medo. (ALBERTONI, 

2010: 289). 

Na época da Redemocratização, o Centro lutava ainda para conquistar seu espaço na 

universidade. Mas nesse momento, o corpo docente estava mais bem constituído e a pesquisa 

se desenvolvia em melhores condições e aplicabilidade. Nos anos de 1980, foram criados os 

cursos de Bacharelado, em Física e Química. Muitos professores voltaram do exterior com 

diretrizes próprias de pesquisa, com um estilo para cada curso, separando então o mestrado 

em Físico-Química.  

Na década de 1980, foi iniciado, no Departamento de Física, a revista “Caderno 

Catarinense de Ensino de Física” que se tornou uma das principais revistas acadêmicas na 

área de Física no país. Em tempo presente, ela tem alcançado prestígio na academia nacional e 

internacional. A professora Sônia Peduzzi, que está chefe da editora há mais de 20 anos, 

contou-me como iniciou a revista: 

 

Era um grupo de professores da Física que pretendia fazer alguma interferência no 
ensino do Estado. Por isso, o nome da revista primeiramente era “Caderno 
Catarinense de Física”. Inicialmente era um grupo maior de pessoas, mas as pessoas 
foram saindo. E aí eu passei a ficar como a responsável principal da revista. E partir 
de lá, desde 1992, até hoje. Eu me sinto até meio jurássica, sabe? Porque a revista, 
quando começou, era tudo em papel, e era tudo em papel mesmo, máquina de 
escrever! Tinha um desenhista que a gente pedia para fazer os desenhos, e hoje se 
faz tudo no computador.  Era terrível, um erro vocêprecisava colar papel por cima, 
porque se desse para a datilógrafa bater de novo, ela ia errar em outra coisa, então, 
seria assim interminável. Então, o que eu fazia era colar por cima. Tinha uma 
madeira, do tamanho, um pouco maior, de uma folha, uma ripinha, onde encaixava a 
folha certinho, e ali eu fazia a linha ficar certinho pra colar por cima pra não ficar 
torto. Era tudo manual, manual! Você pensa, hoje você faz assim, uma correção, 
tudo no computador.65 

 
A revista tem publicado artigos nas áreas de Ensino de Física, História da Ciência e 

Teoria de Física. Segundo Sônia Peduzzi, com a disponibilização da revista online, a partir de 

2008, ela passou a ter um alcance cada vez maior. Contou ainda que o portal da universidade 

que disponibilizou as revistas online tornou-se modelo para outras universidades que tinham 

interesse em um sistema como aquele.  

Sônia, que viveu no Departamento de Física a revolução causada pela inserção da 

informática no ambiente de trabalho dos cientistas e físicos, desabafou o quanto foi desafiador 

ter de se adaptar a uma nova condição de trabalho, na qual antigas habilidades não faziam 
                                                           
65 PEDUZZI, Sônia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
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mais sentido, sendo necessário aprender a trabalhar de novo, voltar a estudar e lutar para 

memorizar tantas informações trazidas pelos computadores e pela internet. O Departamento 

começou a se adaptar a essa nova situação, segundo a professora, a partir de 2000. Para ela, a 

informática modificou tudo e a adaptação não foi fácil 

Achava aquilo tão complicado... Não era difícil, é que tinha muita informação! Você 
fazia aquilo, você fazia isso, fazia aquilo, sabe? Tem que clicar ali, vir aqui… era 
muita informação. Parecia que eu não ia conseguir memorizar aquela coisa nunca! 
Eu lembro que eu reclamava: “Puxa, pra ser editor tu tem que ter pós-graduação em 
Computação, tem que fazer curso de biblioteconomia”.Sabe? Não adiantava mais ser 
da Física só! Tinha que ter uma visão muito mais abrangente. Aprendi, né, na 
verdade eu sobrevivi, tá? Hoje eu acho tudo muito óbvio, porque claro, eu manuseio 
aquilo tão constantemente. E é muito simples, é simples.66 
 

Modernizar-se foi uma das dificuldades do Departamento de Física. Era necessário 

voltar a estudar, fazer cursos para poder trabalhar segundo as novas determinações. Mas uma 

grande dificuldade do CFM era produzir pesquisas para empresas. Esse problema permanece, 

o que empobrece o departamento. Pelo fato de desenvolverem pesquisas puras, têm 

interessado pouco as empresas, que acabam fazendo parcerias apenas como Centro 

Tecnológico da UFSC, onde residem as Engenharias. 

Atualmente, o Departamento de Física conta com 71 professores efetivos, todos em 

regime de dedicação exclusiva. Mas desses, apenas 11 são mulheres. Dessas, seis foram 

entrevistadas para esse trabalho. A sétima entrevistada é ex-aluna do FSC, fez sua carreira ali, 

e tem atuado como docente de Física na UFRGS.  

O corpo docente ministra aulas para os cursos de Graduação em Física, Química, 

Matemática, Meteorologia, Engenharia (Alimentos, Controle e Automação, Civil, Elétrica, 

Eletrônica, Materiais, Mecânica,Produção Civil, Produção Mecânica, Produção Elétrica, 

Química, Sanitária e Ambiental), Agronomia, Aquicultura, Ciência e Tecnologia 

Agroalimentar, Zootecnia, Geologia e Oceanografia e para o Curso de Licenciatura em Física 

na modalidade EaD da UFSC, além de atuar nos cursos de Pós-Graduação em Física, 

Educação Científica e Tecnológica, Mestrado Profissional em Ensino de Física e Engenharia 

de Materiais.Tem desenvolvido pesquisas nas áreas de Astrofísica, Ensino de Física, Física 

Atômica e Molecular, Física Matemática, Física Nuclear e de Hádrons, Física da Matéria 

Condensada, Mecânica Estatística, Meteorologia, Ótica Quântica, Partículas Elementares e 

Teoria de Campos.67 

                                                           
66 PEDUZZI, Sônia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  

67Ver mais no site do Departamento de Física da UFSC, disponível em:<portal.fsc.ufsc.br>. Acesso em: 05 de 
novembro de 2015.  
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1.4.1 Sobre a presença e a ausência de mulheres nos cursos de Física da UFSC 
 

Na década de 1970, poucas mulheres se encontravam no círculo acadêmico de Física. 

Lembrando que a modalidade existente ainda naquela época era Licenciatura em Física, e esse 

curso estava ligado com o de Matemática e Química. Nesse período, apenas sete mulheres se 

aventuraram para a Física. Das que concluíram o curso, a primeira mulher se formou em 1979 

e seguiu carreira acadêmica na área, tornando-se professora de Física de uma instituição de 

ensino superior. Na década de 1980, outras duas mulheres que haviam ingressado durante a 

década de 1970 formaram-se em Física, e seguiram para a área do ensino.68 

Durante a década de 1980, o número de mulheres matriculadas aumentou, 

considerando a proporção existente na década de 1970. Na figura quatro, podemos observar 

que a procura, através da efetivação de matrículas, passou a crescer a partir do ano de 1996, 

sendo maior no curso de Licenciatura. Consta, nos registros, o total de 53 mulheres que se 

matricularam nos cursos de Física da UFSC no período de 1980 a 1989. E isso, considerando 

os cursos de Bacharel em Física, já criado, e Licenciatura em Física. Eram admitidos, em cada 

concurso, 40 alunos para o curso de Licenciatura, e 60 para o de Bacharel. Ainda que a 

proporção de mulheres fosse maior no curso de Licenciatura, sua presença era ainda inferior a 

10% do total. É importante ressaltar que durante a década de 80, juntando as duas 

modalidades, 980 alunos se matricularam em Física, e desses, apenas 6% eram mulheres. 

 

Figura 4 - Evolução de matrículas na Física da UFSC de 1981 a 2007. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017, com base nos dados informados pelo DAE/UFSC, 2016. 
 

                                                           
68 Os dados apresentados sobre a participação das mulheres na Física na UFSC estão em dois relatórios 
fornecidos por e-mail pelo Departamento de Administração Estudantil – DAE da UFSC, no qual constam dados 
de matriculados/as e concluintes nos cursos de Física (e demais cursos oferecidos por essa universidade), 
compreendendo o período de 1970 a 2010.  
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 Das 53 que entraram no curso de Física de 1980 a 1989, apenas cinco concluíram o 

curso. Realmente, a taxa de desistência e abandono de curso, de homens e mulheres, era 

desestimulante. Fiquei pensando quais os motivos levaram aquelas mulheres a desistirem e 

abandonarem o curso. Acredito que os fatores econômicos, que pesam nas decisões dos/das 

jovens de abortar o plano de prosseguir em determinada carreira, não expliquem totalmente 

esse problema. Questões de ordem acadêmica, como a falta de organização e preparo do 

departamento nesse momento, poderiam frustrar a expectativa das/dos alunas/os em relação à 

sua formação. Outros agravantes, como a baixa valorização da área no Brasil, com um 

horizonte limitado para atuação dos físicos, e a própria dificuldade de obter um bom 

rendimento nas disciplinas do curso facilitavam o desânimo das/doas jovens em relação à 

carreira escolhida.  

 Junto às essas questões pessoais, lembremos que a década de 1980, embora 

politicamente seja marcada pelo processo de redemocratização, pelo avanço dos movimentos 

feministas no Brasil e por outras conquistas importantes, foi extremamente difícil 

economicamente, apresentando grave crise econômica e inflação totalmente desequilibrada. O 

ensino superior foi muito prejudicado pela ausência de verbas, abatimento dos salários de 

professores e funcionários, e a diminuição de matrículas de estudantes e os altos índices de 

evasão foi uma das consequências dessa pesada situação. Além disso, a baixa permanência de 

jovens no ensino médio condicionava a baixa procura deles pelo ensino superior, onde 

sobravam vagas. (DURHAM, 2003).  

Uma única mulher concluiu o curso em Física na modalidade Bacharel, na década de 

1980,e prosseguiu carreira científica69, realizando mestrado em Físico-Química, na UFSC e 

seguindo no doutorado em outra instituição.  

Na década de 1990aumentou um pouco a presença feminina nos registros de 

matrículas. 163 mulheres ingressaram no curso de Física da UFSC. Para 997 matriculados, 

isso representa aproximadamente 16% do total. Dentre as ingressantes, apenas 17 concluíram 

o curso. Dessas, somente sete seguiram carreira acadêmica, e grande parte hoje atua como 

docentes ou pesquisadoras em universidades e instituições de pesquisa brasileiras. Ainda que 

a partir do ano de 1997, a presença das mulheres nas matrículas tenha crescido, a discrepância 

em relação à presença masculina é grande. O gráfico abaixo (figura 5) representa a presença 

feminina nas matrículas para o curso de Física – Licenciatura. A situação não difere do que 

ocorria no curso de Física Bacharel. Ao longo dos anos, a presença das mulheres esteve muito 
                                                           
69 Por carreira científica eu entendo o prosseguimento dos estudos e pesquisa na realização do mestrado, do 
doutorado e do pós-doutorado.  
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abaixo da dos homens, inexistente em alguns anos, tendo crescido, de modo insatisfatório, a 

partir de fins dos anos 1990.  

 

Figura 5 - Discrepância de gênero nas matrículas no curso de Física – 
 Licenciatura (1980-2000). 

 

 
Fonte:Elaborado pela autora, 2017, com base nos dados fornecidos pelo DAE/UFSC, 2016.  

 

Um significativo aumento da participação das mulheres na física da UFSC relevou-se 

a partir de 2000. Acredito que essa evolução tenha acompanhado a ampliação do ingresso 

feminino na educação e no mercado de trabalho, que se tornava mais proeminente nesse 

momento, favorecida pelas transformações sociais, culturais, políticas e econômicas pelas 

quais o Brasil passava. O governo Lula, a partir de 2004, estimulou um maior interesse das 

jovens pela Ciência ao ampliar oportunidades de acesso ao ensino superior para os estudantes 

brasileiros. As ações da Secretaria Especial de Política para as mulheres, SPM, criada nesse 

contexto, impulsionaram um avanço na luta do feminismo contra as desigualdades de gênero 

no país, estimulando o acréscimo da atuação feminina nas diferentes ciências. 

No relatório publicado em 2010 pelo CGEE,70está explícito o crescimento do número 

de mulheres no nível mais elevado da formação educacional, o doutorado, a partir de 2004. A 

partir de então, o número de mulheres com doutorado tornou-se superior ao dos homens nas 

regiões Centro-Oeste, (45%), Sudeste (44%) e Norte (47%), crescendo nas regiões Sul e 

Nordeste, onde era menor. Esses fatos comprovam as conquistas femininas em suas lutas pela 

promoção da igualdade de gênero no país. Nesse contexto, o Brasil emergiu dentre os poucos 

países onde a participação das mulheres na Ciência deixou de ser minoria. Mas essa 

superioridade numérica não abrangeu todas as áreas, e nas Ciências Exatas esse crescimento 

não ocorreu, permanecendo abaixo de 30% do total de doutores, semelhante ao que ocorria na 

Engenharia. A diferença é que o crescimento feminino na Engenharia era muito maior do que 

                                                           
70 CGEE. Doutores 2010: Estudos da demografia da base técnico-científica brasileira. Brasília - DF, 2010 
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o verificado nas Exatas ao longo dos anos. Em contrapartida, nas áreas da Saúde, a quantidade 

de mulheres doutoras ultrapassava 50% do total de doutores.  

Debates e articulações em prol da presença feminina na Ciência vinham ocorrendo 

desde a década de 1980. Fanny Tabak (2002) destacou o trabalho que a UNESCO 

desempenhou, ao longo de 20 anos, na educação das mulheres e na tentativa de atraí-las para 

os campos da Ciência e da Tecnologia. Por meio de pesquisas sistemáticas, de reuniões e 

debates, apoiou medidas que fomentassem o ingresso e permanência das mulheres nas 

Ciências, recomendando aos governos a desenvolver políticas públicas que oferecessem 

segurança e possibilidades às mulheres para ingressarem na vida política, na Ciência e nos 

rumos tecnológicos. Essas medidas deveriam ser aplicadas na educação das jovens de Ensino 

Médioe nos serviços sociais coletivos, ajudando as mulheres no cuidado e no bem estar de 

seus filhos para que elas pudessem trabalhar e estudar. 

Organizações foram criadas para financiar pesquisas científicas e estimular o interesse 

das mulheres para as áreas científicas e tecnológicas, como o Fundo de Desenvolvimento das 

Nações Unidas para as Mulheres (UNIFEM), criado em 1975, que passou a oferecer apoio 

técnico e financeiro para mulheres de baixa renda que se interessassem pelos ramos da 

Ciência e da Tecnologia em países em desenvolvimento. Ele patrocinou inúmeros projetos 

para ajudar mulheres a conseguir acesso à informação tecnológica e à expansão de empregos 

não tradicionalmente femininos.  

Entre os anos de 2004 a 2010, a participação feminina na Física na modalidade 

bacharel marcou uma pontuação que variava entre 20 a 26% do total de matriculados. Se no 

passado, essa modalidade contemplava um número menor de mulheres, sendo a Física 

Licenciatura a que retinha um número maior de matriculadas, nesse período a quantidade de 

mulheres na modalidade licenciatura foi mais baixa, situando-se entre 12 a 18% dentre os 

matriculados. Pontuo que a partir de 2008, a UFSC passou a oferecer mais vagas para seus 

cursos de graduação presencial, e para o curso de Física Bacharel, que desde 1997 oferecia 45 

vagas, passou a ofertar 55 vagas, e para o curso de Física Licenciatura, que desde 1997 

oferecia 65 vagas, passou a ofertar 75 vagas. Logo, o crescimento da participação feminina 

está associado a essas alterações.  

Acredito que as diferenças percebidas em relação à presença das mulheres nas duas 

modalidades podem sinalizar, também, um aumento de informação a respeito da profissão de 

Físico/a no meio estudantil, com a conscientização de que esse profissional poderia operar em 

outros espaços para além da sala de aula, e através da percepção da importância da Física 
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como Ciência e da ampliação das atividades científicas no campo no país. O novo contexto 

sociopolítico era estimulante e instaurou nos/as jovens do ensino médio o desejo de obter um 

diploma no ensino superior. Era a perspectiva de conseguir um bom emprego e melhorar a 

qualidade de vida que levava os/as estudantes ao ensino superior. Esse desejo unia-se às suas 

vocações, e a facilidade com a área de Exatas levava-os às áreas caracterizadas, até o 

momento, pela baixa visibilidade social.  

Contudo, há que se ponderar que embora a quantidade de mulheres na Física seja 

maior em relação à década de 1980 e 1990, levando em consideração que elas são, nesse 

contexto, a maioria na universidade, se na Física a presença delas se situava abaixo de 40% é 

porque havia persistência de problemas na área, sejam de gênero ou outros. Em pesquisa feita 

em relação à diferença de disposição de gênero em alguns cursos da UFSC, através do 

número de matrículas efetuadas recentemente, verifiquei que a presença de mulheres em 

cursos como Pedagogia, Farmácia e Matemática é ou equivalente à presença masculina ou 

ligeiramente superior, como se verificou no curso de Farmácia. (Observara figura 6).  

 
Figura 6- Disposição atual de gênero nos cursos científicos da UFSC (2016) 
 

 
Fonte: Elaborados pela autora, 2017, com base nos dados fornecidos pelo DAE/UFSC, 2016.  

 

Os dados apontam para a permanência de estereótipos configurando as áreas 

científicas nessa instituição. Tanto Física Licenciatura quanto Bacharel ainda comportava 

baixo número de mulheres, dissonância que se torna mais aguda nos cursos de pós-graduação. 

Falo em estereótipos porque constatei que, nessa universidade, a busca feminina pelas 

carreiras científicas encaminha-se às áreas as quais já habitam no leque de opções de carreiras 

consideradas para mulheres, mais atreladas às questões da feminilidade, ao cuidado, à saúde e 

à educação.  
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Conferi, a título de curiosidade, quais eram as áreas que atraiam mais os/as jovens. O 

curso com maior número de inscritos nos vestibulares, em toda a história da UFSC, é o de 

Medicina, que já ultrapassou o número de 5000 inscritos para concursos vestibulares. Desde 

1980, ele tem dominado todos os cursos no ranking de inscrições em vestibulares. Outro 

curso que tem gerado competição entre os jovens é o de Administração, que tem sido 

historicamente o segundo curso mais concorrido da UFSC. A Física, infelizmente, tem sido 

caracterizada pela baixíssima procura. Na figura 7 é possível perceber que em alguns anos da 

década de 1990 não houve sequer um aluno inscrito para a realização de vestibular. 

 
Figura 7- Diferenças na procura por carreiras nas inscrições nos vestibulares da 

 UFSC (1980-2007) 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017, com base nos dados fornecidos pelo DAE/UFSC, 2016.  

 

A baixa procura se refletia na quantidade mínima de alunos matriculados nas 

disciplinas. Segundo Sônia Peduzzi, algumas turmas de Física eram tão pequenas, em alguns 

anos,o que chegava a irritar professores. Se dois alunos faltavam, não havia para quem dar 

aula. Por esse motivo, a professora passou a evitar dar aulas para as turmas de Física, 

lecionando apenas nos cursos de Engenharia, onde as turmas são maiores.  

Considerando os baixos números de egressos nas décadas passadas, nos registros de 

concluintes da UFSC71,reparei em uma melhora no equilíbrio do fluxo de entrada e saída de 

estudantes da área a partir de 2001.A Física, na UFSC e em outras universidades,costumava 

graduar um número muito baixo de formandos por ano. Até final da década de 1990, de110 

alunos que entravam em cada vestibular, menos de 10% concluíam o curso. Muitos trocavam 

                                                           
71 Esses dados podem ser acessados no seguinte endereço eletrônico:<http://www.egressos.ufsc.br/.> Acesso em 
30 de maio de 2016.  
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de área, migrando para áreas afins, sendo que a maioria abandonava o curso, conforme 

explicitação do relatório fornecido pela DAE. Entre 2000 a 2010 não consegui estabelecer um 

padrão no fluxo de entrada e saída de alunos. Em alguns anos, os números de concluintes se 

elevaram e mais de 40% dos ingressantes conseguiram se graduar, a maioria levando um 

tempo maior do que o estipulado, e em outros, a porcentagem de egressos, sendo esses 

homens ou mulheres, mostrou-se inferior a 20% do número de matriculados. Na média, a 

proporção de mulheres que abandonavam o curso na modalidade Bacharel era superior à taxa 

de desistência masculina, situação menos perceptível na modalidade Licenciatura. (Ver 

Figuras 8 e 9). 

 

Figura8 - Desproporções entre número de ingressos e egressos do Curso de 
 Física - Bacharel da UFSC, (2000 a 2010). 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017, com base nos dados fornecidos pelo DAE/UFSC, 2016.  
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Figura 9 - Desproporções entre número de ingressos e egressos do Curso de 
Física - Licenciatura da UFSC, (2000 a 2010).  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017, com base nos dados fornecidos pelo DAE/UFSC, 2016.   
 

Dentre 2000 a 2010, juntando as duas modalidades de curso ofertadas, 220 mulheres 

adentraram na Física, e destas 82 formaram-se, o que corresponde a 37,2% do total das 

ingressantes. Todavia, destas apenas 25% seguiram carreira acadêmica em Física, e das que 

provinham da licenciatura, grande parte direcionou-se para áreas correlatas à da Educação. 

Das que se tornaram bacharéis em Física, 30% constituíram carreira acadêmica em diferentes 

áreas da Física. Algumas poucas se especializaram na área de Física Médica, campo da Física 

emergente nesse contexto que vem ampliando as possibilidades de emprego para esses 

profissionais. Algumas das que optaram pela carreira científica tornaram-se bastante 

influentes em suas subáreas. 

Enfim, o período de tempo de 2000 a 2010 pode ser caracterizado pelo crescimento do 

interesse feminino pela Física, e no aumento de sua participação em outras áreas onde até 

então estiveram ausentes. O que, entretanto, não implicou num fortalecimento dessa procura 

pela constituição de carreira acadêmica na área, situação menos animadora do que eu 

esperava.Grande parte das mulheres egressas ainda seguia os caminhos da educação, 

trabalhando em colégios e escolas.   

Essa situação é decorrente, dentre outros fatores, da falta de estímulo nos bancos da 

graduação por parte dos docentes, da ausência de contatos e vínculos entre discentes e 

pesquisadores mais engajados na prática científica, e da carência de intercâmbio entre pessoal 

da pós-graduação e da graduação nos departamentos. A falta de informações de como o 
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trabalho é desenvolvido na pós-graduação, nos cursos de mestrado e doutorado, favorece a 

baixa procura de estudantes pela carreira acadêmica.  

Como foi possível verificar na análise dos currículos Lattes daquelas que seguiram 

carreira acadêmica na Física, o período de pós-graduação é ali mais longo do que em outras 

áreas. Isso se deve ao grau de dificuldade que configura esses cursos, exigindo persistência 

dos/as acadêmicos/as. E mais, para estabelecer carreira em Física, necessita-se estabilidade 

financeira do aluno e uma paciência na espera, porque não é tão simples conseguir emprego 

antes de concluir todas as etapas da pós-graduação. Leva-se um longo período para se 

conquistar uma carreira estável. Consideremos ainda, que, só muito recente as mulheres 

passaram a pensar em constituir carreira profissional, parando a vida para se dedicar a ela. 

Voltadas para as coisas do casamento, davam primazia à carreira do marido. (LOMBARDI, 

2006).  

Quero, sobretudo, destacar que não houve ausência feminina na Física nesse 

departamento. Embora de forma um pouco isolada, e timidamente, as mulheres sempre 

estiveram presentes nesse espaço.Mesmo na década de 1970,sob as fortes repressões políticas 

e culturais, onde o combate contra a participação feminina nos diferentes espaços públicos era 

mais acirrado,tivemos a presença de algumas mulheres no curso de Física, demonstrando que 

de uma forma ou de outra, as mulheres sempre procuraram, na medida de suas possibilidades, 

atravessar as fronteiras impostas a elas. (PERROT, 2005).  

 Falar de uma ausência é desconsiderar as poucas que ali estiveram e que contribuíram 

de uma forma ou outra, para a Ciência, e mais importante que isso, procuraram encontrar o 

seu lugar no mundo. 

Nos documentos utilizados para um melhor conhecimento da história da Física, como 

disciplina acadêmica no Brasil, e da Física enquanto área de formação e pesquisa na UFSC 

podemos perceber que pouco se fala da presença das mulheres. Por descuido ou desinteresse, 

tem sido muito fácil negligenciar totalmente as atuações femininas na ciência. O relatório 

oficial da CBF foi escrito por físicos ilustres no país, e nele apenas um nome feminino foi 

citado, o de Elisa Frota Pessoa. Elisa foi uma figura excepcional que realmente transformou a 

Física no Brasil, e muito lutou para o desenvolvimento de uma cultura científica mais forte. 

No entanto, deve ter havido outros casos nem tão excepcionais assim, mas que deram suas 

contribuições à Ciência Física. No documento escrito recentemente por historiadores, sobre a 

História da UFSC, em comemoração aos seus 50 anos de existência, tampouco é citado algum 

nome feminino como participante da história da Física nessa instituição. 
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Na História se cometem muitos pecados, atribuindo pesos desiguais às atividades 

desenvolvidas pelas mulheres e aquelas desempenhadas pelos homens. E no que concerne à 

História da Ciência, as vozes reproduzidas nas histórias tem sido as dos homens, sendo eles os 

reconhecidos como cientistas. (Lembrando que maior parte da história escrita sobre a Física 

no Brasil não é feita por historiadores, e sim por Físicos, e a forma como trabalham suas 

escritas é diferente). Portanto, como disse a filósofa da Ciência, Pérez-Sedeño, (2002) está 

mais que na hora de devolver a história às mulheres, e muito especialmente às mulheres 

cientistas.  

O desaparecimento das mulheres cientistas da História é resultado de preconceitos 

praticado pelos historiadores, que são, em sua maioria, homens. Essa negligência acarreta 

numa reprodução, ainda sem fim, de uma imagem científica masculina, que é nefasta para 

uma igualdade de gênero na sociedade. Essa igualdade só existirá quando as vozes de homens 

e mulheres, em todos os âmbitos, sejam eles públicos ou privados, forem uníssonas e 

igualmente creditadas.



88 

2 PARA ALÉM DE UM SIMPLES JALECO BRANCO: EXPERIÊNCIAS 
FEMININAS NA FÍSICA 

A recordação não é simplesmente a presença de um passado no presente. É mais que 

isso. É mais do que uma pista ou um rastro para o qual olhamos e ordenamos, tal como 

fazemos com um álbum de fotografias antigas. A recordação implica imaginação e 

composição. Por ela estabelecemos sentido para quem somos nós, quem fomos nós, e para 

quem são os outros. Para isso, exige-se habilidade narrativa. (LARROSA, 1986: s.p). 

Intercruzar as diferentes histórias dessas mulheres que falarão acerca de suas vivências 

no mundo científico foi um desafio e tanto. No entanto, foi a partir dessa tarefa que pude 

compreender questões acerca da inserção das mulheres em determinadas ciências em que, por 

muito tempo, e por diversas razões, estiveram fora. O que pretendo nesse capítulo é 

problematizar os discursos dessas sete mulheres, as quais tive o imenso prazer em conhecer, 

que trouxeram em suas falas um pouco dessa experiência do “ser mulher” na Ciência 

Masculina.  

Ser mulher na ciência, como elas demonstraram, é muito mais do que vestir um jaleco 

branco todos os dias, é mais do que entrar e sair de um laboratório, é mais do que se esconder 

atrás de livros, é mais do que todas essas adjetivações já construídas em torno da figura do 

cientista que paira em nossa sociedade.  

Quero enfatizar que quando eu utilizo a categoria “mulher” no singular não o quero 

fazer por uma perspectiva essencialista. Como pela questão do corpo, pela questão da 

sexualidade, as mulheres que entrevistei sofreram assédios e preconceitos de gênero e de raça 

no universo da Física, e como algumas delas entendem esse meio como ainda marcadamente 

masculino e machista, e precisam lidar com as questões que emanam disso cotidianamente, 

optei pela frase “ser mulher na ciência”, porque algumas experiências delas são similares e se 

encontram especialmente no que tange à sexualidade, à representatividade delas na academia 

e ao seu reconhecimento pelos colegas. No entanto, esse “ser” é muito mais plural. 

Não procuro generalizar os discursos. Cada uma dessas mulheres é única, cujos 

percursos foram individuais, embora também coletivos. A minha metodologia de escrita e 

construção de fatos supõe a costura de uma colcha de retalhos, amarrando esses fios, essas 

cores, esses bordados tão distintos e descombinados, para enfim dar forma a um todo passível 

de ser compreendido, de ser entendido e apreciado. Nessas tessituras, gostaria de deixar em 

destaque quais foram os contextos que permitiram a essas mulheres o ingresso e o sucesso na 

arena científica.  
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A maneira como elas narram suas vidas, suas escolhas, seus desgostos, seus sofreres, 

suas alegrias, seus anseios e devaneios, não seguem uma linearidade. Seus textos verbais 

fluem, indo ao passado, voltando ao presente, indo ao futuro, num processo descontínuo, 

próprio dessa natureza incerta do narrar sobre si. É assim que elas tentam passar para o seu 

ouvinte os acontecimentos que marcaram as suas vidas, e as experiências que as 

transformaram em determinados sujeitos. “O narrador pode oferecer sua própria continuidade 

temporal, sua própria identidade e permanência no tempo (...) na mesma operação na qual 

constrói a temporalidade de sua história”. (LARROSA, 2002: 69).  A narrativa é uma forma 

através da qual as pessoas tecem e transformam experiências de si. Para o autor: 

O que somos ou, melhor ainda, o sentido de quem somos, depende das histórias que 
contamos e das que contamos a nós mesmos. Em particular, das construções 
narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, o autor, o narrador e o 
personagem principal. Por outro lado, essas histórias estão construídas em relação às 
historias que escutamos, que lemos e que, de algum modo, nos dizem respeito na 
medida em que estamos compelidos a produzir nossa história em relação a elas. Por 
último, essas histórias pessoais que nos constituem estão produzidas e mediadas no 
interior de práticas sociais mais ou menos institucionalizadas. (LARROSA, 2002: 
48/49). 

 Nos processos narrativos, essas mulheres estabelecem suas posições de sujeito, 

constroem suas identidades, porque “é contando histórias, nossas próprias histórias, o que nos 

acontece e o sentido que damos ao que acontece que nos damos a nós próprios uma identidade 

no tempo”. (LARROSA, 2002: 69).  

De acordo com Joan Scott (1999), os sujeitos são constituídos pelas experiências. 

Nessa perspectiva, a experiência não deve ser entendida como apenas evidência de fatos e 

acontecimentos. Ela é integrante dos processos históricos, produz identidades, deve ser, 

portanto, historicizada. 

A experiência emergiu como termo crítico nos debates entre historiadores sobre os 

limites da interpretação e sobre os usos e limites da teoria pós-estruturalista da história. As 

historiadoras feministas, que passaram a construir críticas às práticas de historiadores que se 

pautavam apenas nas ações masculinas, procuraram colocar as mulheres como sujeitos 

históricos viáveis, e a categoria “experiência” se tornou indispensável. (SCOTT, 1999: 312).   

Os sujeitos são produzidos através de discursos, no entanto existem conflitos entre os 

sistemas discursivos, porque dentro deles há contradições e múltiplos significados para os 

conceitos que eles utilizam. Essa concepção nos permite pensar nos sujeitos enquanto agentes. 

Isso não significa considerar, ilusoriamente, que eles são agentes autônomos, livres, já que 

suas ações são pautadas pelas situações e pelo status social que lhes são conferidos. Para Joan 
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Scott “ser sujeito” “significa ser sujeito para definir condições de existência, condições de 

atributos e condições de exercícios”. (SCOTT, 1999: 321). Essas condições permitem que nós 

façamos escolhas, embora limitadas. Devemos, sobre recomendações de Joan Scott, recusar 

uma separação entre experiência e linguagem e insistir na qualidade produtiva do discurso.  

Se o discurso é compartilhado, a experiência é coletiva e, também, individual. Pode 

tanto confirmar o que já é conhecido ou perturbar o que é óbvio, sendo que a construção da 

experiência é, sobretudo, política e feita em meio a negociações. A experiência serve, ainda, 

como ressaltou Scott, para ensinar, muito embora muitos não aprendam nunca com as lições 

(SCOTT, 1999: 321). 

As experiências narradas acontecem no cotidiano vivido por essas mulheres. O modo 

como entendemos e definimos o cotidiano vai além de uma ideia de rotina, de fatos 

encadeados num plano de continuidade, campo de repetição. O conceito sugere, antes, 

possibilidades de rupturas, mudanças, dissolução de culturas, novos modos de ser e de fazer.  

Na definição de Michel de CERTEAU (2000), o cotidiano é aonde se esmiúçam as práticas de 

sobrevivências, sendo ele sempre passível de ser improvisado, repaginado e reinventado. O 

autor põe em destaque as resistências dos sujeitos ordinários às ações disciplinadoras dos 

estabelecidos, ou melhor, dos dominantes, que se dão por meio da criatividade e de estratégias 

onde o objetivo é a sobrevivência. (DIAS, 1998: 221). 

Trabalhar a partir dos conceitos da experiência vivida e do cotidiano contribui para 

sinalizar as diferenças, perceber nas continuidades as rupturas, aceitando que categorias como 

gênero, classe, e etnia são históricas e podem ser sempre revistas e novamente delineadas. 

As rupturas se dão por meio, também, das práticas de resistências dos grupos e dos 

indivíduos com menos poder em uma dada comunidade. A resistência toma forma fora do 

discurso político dominante ou estabelecido, consistindo em ações espontâneas de revolta ou 

reivindicações de condições de sobrevivência. No entanto, essas práticas de resistência são 

limitadas e podem não visar à quebra de uma estrutura, pois objetivam apenas a 

sobrevivência, sendo centradas nas soluções de problemas que permeiam o cotidiano. As 

resistências, porém, acabam engendrando linhas de fuga e desencadeando novas 

sociabilidades que sacodem ou perturbam os grupos estabelecidos. Na maioria das vezes, 

essas resistências nem são totalmente conscientes, mas ainda assim, implicam novas 

sociabilidades, articulações intersubjetivas, e acabam despertando a ira e a desconfiança 

naqueles que detém o poder. (DIAS, 1998).  

O meu intento nesse capítulo é revelar mulheres que estão presentes e atuantes na 

Física, que reinventam seu cotidiano, criam estratégias de sobrevivência, elaboram diversas 
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formas de resistência à dominação masculina que permeia o espaço onde estão inseridas, e 

corroboram, portanto, na transformação da própria ciência, do modo de entender a ciência, 

nas relações de gênero no campo. Analisar seus relatos e interpretar suas experiências vividas 

utilizando o conceito de resistência implica investigar as relações de gênero num campo, 

como o científico, para além da lógica da dominação masculina e da “vitimização”. Entender, 

sobretudo, que as mulheres não são e não se vêem como vítimas, embora saibam que 

constituem um grupo minoritário e às vezes marginalizado na Física. No entanto, as relações 

construídas com os pares são mais fluídas e se dão para além de uma dialética, na qual só os 

homens se dão bem. É necessário romper com essa visão dualista para entender as relações 

sociais nesse cenário.  

 

2.1  O QUE QUER SABER DE MIM?  

 

“O que quer saber de mim?”. Era com essa frase que eu era recebida por essas sete 

mulheres, em suas salas, na universidade, ou em suas casas. Ainda que eu já tivesse dito a elas 

sobre o que eu estava pesquisando em um contato prévio, todas elas questionavam, no 

momento da entrevista: “Mas afinal, o que você quer que eu te conte?”. 

É aquela pergunta, aquela dúvida, que todos nós fazemos diante de um estranho que 

bate em nossa porta interessado em saber a nossa história. “Por que ele quer saber a minha 

história? Por que a minha história lhe é importante?”. 

Um dos problemas com o qual tem de lidar o historiador do tempo presente é esse, o 

da desconfiança do entrevistado, e da preocupação dele em ter algo de útil pra te contar. Já 

sabendo, mais ou menos, sobre o que deveria falar no momento da entrevista, o entrevistado 

elabora mentalmente um texto que vai passar para o interlocutor no momento marcado. Isso 

acaba por atrapalhar o trabalho, que quer saber, na verdade, a essência de cada pessoa. Mas, 

essa, diante de um estranho, não está disposta a abrir cada canto seu para lhe mostrar a sua 

essência. O que aconteceu, portanto, é que algumas respostas vinham prontas, como que 

embrulhadas, e alguns conteúdos não puderam ser conhecidos. (PORTELLI, 1997: s.p.). 

Outro problema que decorre dessa mesma dúvida, incerteza do entrevistado em frente 

ao entrevistador, se dá em relação ao medo da própria gravação, não da gravação em si, mas 

das consequências que ela pode gerar. Uma das coisas que o historiador precisa fazer é 

assegurar ao entrevistado que ele terá acesso livre à sua entrevista. E que o gravador é apenas, 

e nada mais, uma ferramenta de trabalho.  
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 Uma das mulheres entrevistadas pediu que eu trocasse o nome dela, e colocasse no 

lugar outro nome, um fictício. Ela temia as conseqüências de seu depoimento, e tomou grande 

cuidado na forma como expunha as suas denúncias. Evitando citar nomes de pessoas 

envolvidas nas tramas, a entrevistada evidencia o medo do dito que não pode ser redito e nem 

apagado, pois uma vez pronunciadas, as nossas palavras ganham vida própria. Elas saem do 

nosso controle, podendo desencadear uma série de outros fatos.  

A exposição de determinados fatos, na concepção de algumas, pode dificultar mais 

ainda o cotidiano e as convivências no ambiente de trabalho, podendo elas serem cobradas 

mais tarde por aquilo que foi falado e entregue ao público. Daí a preocupação de algumas das 

entrevistadas com as palavras a serem ditas. Daí sua intenção de fazer passar por um filtro a 

reposta, antes de verbalizá-las. Mas para o historiador, que acredita e busca pela 

espontaneidade da resposta, isso acaba sendo uma verdadeira barreira, porque algumas 

respostas evidenciam apenas a superficialidade de um determinado conteúdo, deixando o 

ouvinte distante da sua profundidade.  

Uma infinidade de aspectos da vida dessas mulheres me ficou obscurecido. Claro, a 

vida de uma pessoa, e aí não importa quem ela seja, é muita rica, muito complexa. Não tem 

como saber de tudo. Cronometrada pelo tempo delas, que é estratificado, ordenado, 

organizado de acordo com o horário da academia científica, precisei fazer um recorte muito 

preciso do que queria saber sobre elas. Isso foi colocado num roteiro. Assim, muitas coisas 

que gostaria de saber não foram perguntadas, e muitas coisas que queria perguntar no 

momento da entrevista, que foram incentivadas pelo encontro, não foram questionadas por 

conta do tempo marcado. Elas me davam o seu tempo: “Eu te dou uma hora do meu tempo”. 

Eu sorria, agradecida. Mas depois entendi o quanto é sofrido para o historiador oral, lutar 

contra o tempo, contra as horas.  

No caso, elas, essas mulheres, trabalhadoras, que nada menos eram do que verdadeiras 

operárias da ciência precisavam fazer parar o seu tempo e adequá-lo ao meu, para que eu 

pudesse ouvi-las. Não que elas quisessem ser ouvidas. Elas não sentiam necessidade disso. Na 

verdade, estranhavam o meu interesse por elas.  

Então quando elas questionavam “o que quer saber de mim”, eu dizia “quero apenas 

que você me conte uma história. A sua história”. Aí elas sentavam animadas nas cadeiras, 

prontas para narrar-se.  

Nesse contar sobre si, elas trazem aspectos de sua trajetória profissional que pra elas 

são os mais importantes, mas também compartilham conosco alguns estratos, que puderam 

lembrar, de sua infância, de sua juventude, sobre o que pensam sobre ser mulher e ser 
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cientista, enfim, tratam de assuntos outros que estão imbricados no seu constituir-se como 

sujeito. E mais que isso, tentam passar ao público que terá acesso às suas falas uma 

mensagem positiva, um ensinamento, uma boa vibração.  

Eu as via como vencedoras e como burladoras de regras. E aí percebi que elas não 

entendiam toda essa minha comoção, porque se consideram apenas pessoas que, como eu, 

como qualquer um, planeja, estuda, trabalha, sofre, tem seus momentos de alegrias, seus 

momentos de tristeza. Então, algumas delas não entendiam a razão de suas histórias virem a 

ser um tema de pesquisa de mestrado em História. Elas não se julgavam ser tão importantes.  

Esses discursos nem sempre são uníssonos. O modo como essas mulheres vêem as 

questões de gênero na ciência hard é determinado pelo contexto de fala de cada uma. Aquelas 

que são mais adeptas ao feminismo, que possuíam leituras sobre o feminismo e empatia pelo 

movimento viam a própria inserção feminina na área de forma distinta das outras, que não se 

consideravam feministas e diziam ter pouca leitura sobre. 

Com essa pergunta inicial feita por cada uma delas, o que eu quero enfatizar e trazer 

aqui, primeiramente, é esse lado humano do cientista, essa humanidade transparecendo 

nitidamente. Não importa a quantidade de tempo que elas passaram estudando, pesquisando, 

trancadas em laboratórios, salas de estudos, não importa o quanto elas têm se dedicado, ao 

longo dos anos, arduamente em prol da ciência, da Física, do ensino de ciência, e em favor do 

seu próprio sucesso pessoal. Como elas bem ressaltaram em suas narrativas, esse é apenas um 

aspecto de suas vidas. Elas são mais que isso. São mulheres, são filhas, são mães, e mais, 

pessoas que, como cada um de nós, tem o seu sofrer, suas ilusões, seus devaneios, suas 

verdades, suas incertezas, seus medos, suas inseguranças. E fora da academia, algumas 

gostam de dançar, outras gostam de passear pelo shopping, viajar, ir à praia, malhar, praticar 

esportes. Isso já desmistifica em parte aquela imagem que temos de cientista, como pessoa 

que só se preocupa com a mente, e negligencia o corpo.  

Tendo em vista que abordo nesse texto sobre sentimentos e ações (inveja acadêmica, 

disputas, dor, tristeza, enfim) que escapam ao controle do sistema ao qual as cientistas estão 

abarcadas, o sistema Científico, torna-se imprescindível falar de subjetividade. Nas definições 

de Gattari e Rolnik (2005), a subjetividade não se situa no campo individual, seu campo é o 

de todos os processos de produção social e material. O indivíduo existe apenas enquanto 

terminal, que se encontra na posição de consumidor de subjetividades. Ele consome sistemas 

de representação, de sensibilidade, que nada tem a ver com categorias naturais universais. A 
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subjetividade, assumida e vivida por indivíduos em suas existências particulares, circula nos 

conjuntos sociais e é essencialmente social. (GATTARI; ROLNIK, 2005: s.p).  

Em Gattari e Rolnik, os conceitos de indivíduo e subjetividade são pensados em 

separado, entendidos como dissociados. Enquanto os indivíduos resultam da produção de 

massa, sendo registrados, modelados e materializados, a subjetividade não é passível de 

totalização no indivíduo. Ela é fabricada no registro do social. No entanto, os processos de 

subjetivação descentram em relação à individuação. (GATTARI; ROLNIK, 2005: s.p). 

É a subjetividade que abarca as dimensões essenciais da existência humana, como a 

dor, o sofrimento, a inveja, a raiva, a solidão, o silêncio, a morte, a relação com o cosmos, 

com o tempo. E nenhum sistema de centralização, nenhuma instituição, pode controlar as 

subjetividades. 

Cardoso Junior (2002) assinala a diferença entre subjetividade e subjetivação a partir 

das perspectivas foucaultiana e deleuzeana. De acordo com ele, o processo de subjetivação é 

um processo de composição de modos de vida que se realiza no domínio nos corpos, enquanto 

que a subjetividade é um movimento de desaceleração da subjetivação. Desse modo, 

subjetividade e subjetivação não se opõem, mas se interligam em um mesmo processo.  

(CARDOSO JR, 2002: 192). 

A subjetivação apresenta-se historicamente porque se embaraça com os poderes e 

saberes. De um modo geral, pode-se dizer que os processos de subjetivação dependem, antes 

de tudo, da maneira como a linha de subjetivação escapa às relações de poder e aos arquivos 

do saber. (CARDOSO JR, 2002: 192).  

Para Gattari e Rolnik (2005), o controle, por mais sutil que seja, nunca é total. A vida 

escapa ao controle, os fluxos ecoam pelos lados e transbordam. Lembram os autores que 

deve-se lutar contra os modos de subjetivação normalizantes, desenvolvendo processos de 

singularização contra o Estado, as máquinas e os Sistemas existentes que pretendem 

monopolizar e transformar tudo o que tocam em mercadorias, em objetos e em consumo, 

desvitalizando as vidas.  

 

2.1.1  Conhecendo as cientistas 

 

As cientistas entrevistadas para esse trabalho possuem determinadas características em 

comum. A maior parte delas é proveniente dos estratos médios da sociedade e receberam, ao 

longo de sua formação enquanto sujeitos, determinado capital cultural que lhes possibilitaram 
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não só o acesso ao ensino superior, bem como a oportunidade de optar por uma carreira 

científica, construí-la e finalmente executá-la.  

O acesso ao ensino superior e a construção de uma carreira científica foi intermediada 

pela considerada boa educação, familiar e escolar, que lhes concederam os recursos 

necessários para que no futuro a Física pudesse ser uma opção de carreira profissional. 

Ao reunir suas histórias, encontrei pontos convergentes e divergentes entre elas. Para 

tanto, pensei no conceito “capital cultural” de Bourdieu, que me possibilita costurar as 

narrativas segregadas das cientistas partindo de marcadores que as aproximam ou as 

distanciam.  

 Bourdieu acredita na interferência da cultura na vida dos indivíduos. Para o autor, o 

mundo social, marcado por lutas e competições, é concebido a partir de diferentes fatores, 

responsáveis pelas diferenças visíveis num determinado espaço social, pelas diferentes formas 

de capital que nele atuam. Os poderes sociais fundamentais são o capital econômico, o capital 

cultural, que é o capital informacional, o capital social, obtido a partir de contatos e 

participação em grupos, e o capital simbólico, relacionado aos demais, que legitima os 

diferentes tipos de poder, os torna percebidos e reconhecidos. Quando faz uso da palavra 

“capital cultural”, o autor o pensa como um dos tipos básicos de capital, que não é, no 

entanto, uma fonte independente de poder e representa o poder atribuído aos outros capitais, 

tornando-os legítimos. (BOURDIEU apud SILVA, 1995: 25). 

 O capital cultural possui dois aspectos distintos, o incorporado, quando culturas são 

transmitidas através da socialização primária, pela família, e o institucionalizado, títulos, 

diplomas e outras credenciais educacionais, informações e cultura adquiridas em instituições, 

facilitadas primeiramente pelo capital familiar. Dessa forma, embora distintos, os dois tipos 

de capital, escolar e familiar, se incorporam, já que a escola facilita a vida daqueles indivíduos 

que já possuem algum capital incorporado, servindo, muitas vezes, à cultura dominante e à 

manutenção das classes sociais. Como mostra Bourdieu, a história de vida tende a se 

reconstruir de modo a explicar o presente a partir do passado.  

Fatores diversos, como o fato dos pais terem uma formação superior, serem cultos, são 

evocados para justificar a “cientificidade” vinda do berço. Porém, nenhuma das cientistas teve 

“exemplos” de cientistas na família, embora houvesse incentivo (não em todos os casos) dos 

pais e terreno propício para que elas seguissem uma carreira profissional na arena científica. 

As forças das investidas familiares somadas com a construção sociocultural que influi nos 
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indivíduos, forças em embate ou similitude, forma nesses indivíduos determinados tipos de 

comportamentos, querências, ações. (ROCHA, 2006).  

Aquilo que Bourdieu determina “habitus” também é conformado a partir dos 

diferentes tipos de capital ascendidos pelos indivíduos. Significando os diferentes tipos de 

modos de apreciação e percepção do mundo, cada classe tem a sua, de modo que cada grupo 

social tende a formar um padrão específico de gostos e preferências, que de um lado 

possibilitam a aproximação de grupos com afinidades de gostos e por outro, a isolação de 

grupos com gostos diferentes.  

O capital cultural, portanto, indicia o acesso a conhecimentos valorizados por 

determinada cultura num espaço social, aquilo que é considerado superior pela sociedade, 

elegido pelo poder dominante como melhor e legitimado pelos agentes. Aqueles que possuem 

acesso a essas informações serão indivíduos distintos e terão acesso a vários recursos e a 

outros capitais. Assim, o capital simbólico não é só parte do capital de uma classe, mas 

também é forma de instrumento para ação, passa a ser estratégia.  

Essas mulheres são diferenciadas pela geração a que pertencem. Sônia Peduzzi, 

branca, nasceu em 1952, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sendo a primeira mulher a 

atuar no Departamento de Física, em condições muito diferentes das condições de trabalho 

encontradas por Marina, Marinês e Juliana, que nasceram na década de 1980 e que se 

formaram e desenvolveram-se na ciência num contexto em que a pesquisa, no Brasil, 

finalmente recebeu alguma atenção e tornou-se foco de políticas governamentais. Também 

elas encontraram um ambiente muito mais favorável para a presença das mulheres nas 

diferentes ciências, obtendo um estímulo familiar maior para seguirem carreiras de prestígio, 

mesmo que a Física nunca tenha sido, na verdade, um almejo de carreira profissional dos pais 

e mães para suas filhas.  

Débora Menezes, branca, nascida em 1962 em São Paulo, foi a terceira mulher a atuar 

no FSC, ingressando em 1992. Filha de mãe advogada e pai farmacêutico recebeu uma base 

familiar que lhe concedeu um capital cultural que não só lhe possibilitou o acesso ao ensino 

superior, mas lhe fez considerar carreiras “incomuns” para mulheres, num contexto em que o 

número de mulheres em determinadas arenas científicas, como a Física e Engenharias, era 

muito menor que hoje.Nas considerações de Débora, na infância, as brincadeiras incentivadas 

pela mãe, que acreditava na equidade entre homens e mulheres, lhe favoreceram a inclusão 

em seu arsenal de escolhas profissionais de Física e da Engenharia como carreiras 

pretendidas. No entanto, ressalto novamente que não havia estimulo familiar para que Débora 

seguisse para a Física, e sim para a Engenharia, dado o prestígio social que a área possuía no 
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momento, sendo sonho dos pais das classes médias que seus filhos aumentassem o capital 

simbólico da família conquistando tais títulos. E bem, a Física não possuía, no país, essa 

legitimidade e superioridade que a Engenharia, e muito mais a Medicina e o Direito, 

possuíam. Foi na escola particular, no ensino médio, que Débora passou a se interessar pela 

Física a partir da influência de professores. 

Débora pode ser considerada pioneira enquanto cientista da Física da UFSC, já que foi 

a primeira mulher a chegar com um perfil de pesquisadora e a trazer importantes colaborações 

nacionais e estrangeiras ao FSC. A carreira construída na USP e concluída em Oxford, 

Inglaterra, com o doutorado, lhe rendeu legitimidade como cientista e pesquisadora, no 

entanto, lhe causou problemas, como inveja acadêmica. As redes de relacionamento 

construídas por Débora na USP propiciaram a ela o estabelecimento de uma carreira 

científica, em uma área considerada “nobre” na Física, a Física Nuclear, bastante teórica. Os 

diferentes contextos e diferentes universidades (dentre outros fatores) onde as duas pioneiras 

da UFSC atuaram garantiram que seus encaminhamentos na Ciência seguissem para rumos 

distintos. Os professores do curso de Física da USP, inclusive, ao perceberem o destaque de 

Débora nas disciplinas, lhe aconselharam a não seguir para a licenciatura, seu objeto de 

interesse inicial, e sim para o bacharelado, por considerarem a aluna “muito inteligente para 

seguir para a licenciatura”. Débora fez as duas modalidades.  

Marta (branca) e Amélia (afrodescendente), nascidas na década de 1970, provinham de 

classes mais desfavorecidas. No caso de Amélia, nascida no Rio de Janeiro em 1974, a 

profissão exercida pela mãe, que era secretária em uma escola privada de ensino, um colégio 

de freiras, lhe facilitou uma educação que considera excelente, já que as freiras do colégio lhe 

ofertaram uma bolsa para o ensino básico e fundamental, exigindo dela um bom rendimento 

nos estudos. Nesse colégio, ela estudou até concluir o ensino fundamental, realizando o 

ensino médio em escola pública. O capital sociocultural recebido por Amélia, portanto, fora 

mais favorável ao recebido por Marta, nascida no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade 

pequena, que enfrentou desde a infância a dificuldade de estudar devido à falta de recursos. 

Inclusive, a opção pela Física se deu porque não conseguia passar nos exames vestibulares 

para Engenharia Civil, pela concorrência existente, já que o ensino público era fraco e não 

possuía condições financeiras para pagar um curso pré-vestibular. Assim, considerando a 

baixa procura pela Física nos vestibulares, era mais fácil passar nos exames para a Física do 

que para a Engenharia.  
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Tendo o pai ausente desde a infância, Amélia foi cuidada pela mãe, que sempre lhe 

proveu do necessário para o seu desenvolvimento e sempre lhe estimulou para o 

conhecimento. Na graduação, obteve apoio financeiro da mãe, que buscava não interferir nas 

escolhas da filha, embora considerasse a Física um lugar de “desleixados”. Após ter feito boa 

parte de sua carreira na UFRJ em uma área também muito reconhecida na Física, Física das 

Partículas Elementares, seguiu para a França, na cidade de Marselha, realizando parte do seu 

doutorado no Centro de Física das Partículas de Marselha, em 1998.  

Assim que encerrou o seu doutorado, após longos seis anos, e ingressou na UFSC, em 

2007, como docente, deixou a pesquisa na área de lado e passou a atuar no ensino. Ao que 

pude perceber, a cientista desistiu da área pela considerada “agressividade e competitividade” 

que caracteriza a área de Física das Partículas, a qual tem um caráter internacional, onde 

sempre tem “alguém que exerce um grande poder sobre você”, e que retira a autonomia dos/as 

pesquisadores/as. A experiência de Amélia durante o doutorado foi marcada por turbulências 

pessoais, que prejudicaram sua formação e lhe custaram um longo período na academia. 

Acredito que a soma de vários fatores, como esses, são responsáveis pela renúncia da Física à 

subárea. O que lhe faltava, na época, era um lado mais humano, que não encontrava nos 

laboratórios, e sim na sala de aula, com os estudantes, lhe permitindo aproximações com 

questões sociais. Frases como “eu precisava respirar”, “eu precisava de contato com o lado 

humano” eram usadas pela cientista para explicar sua resignação para a pesquisa na área onde 

se formara. Penso eu que ela auxilia a pensar como é a Física, alguns ramos da Física, e como 

vivem esses cientistas, não só no Brasil, sempre sob grande pressão, sempre em busca da sua 

superioridade, em busca de poder e alienados das questões sociais que os cercam.  

O envolvimento familiar no desenvolvimento de Marta durante a graduação fora 

caracterizada por um desconhecimento, de um lado, do que era a profissão, mas também por 

reconhecimento da necessidade da filha estudar e melhorar as condições da família. Mas 

incentivos familiares eram inexistentes, embora a profissão do pai, que era mecânico, tenha de 

certa forma aguçado em Marta o desejo de seguir para as Exatas. A graduação fora concluída 

sem recursos financeiros, na UFSM, em 1995, e nessa mesma universidade concluiu o 

mestrado, em 1998, na área de Física dos Materiais. Na sequencia, mudou-se para o Rio de 

Janeiro, onde cursou o doutorado, na área de Física da Matéria Condensada, encerrando-o em 

2003. Em 2005 foi admitida no concurso da UFSC, onde tem desenvolvido pesquisas na área 

de Física da Matéria Condensada e de Materiais.  

 Sônia e Débora casaram-se jovens, ambas com 24 anos, e com pessoas da mesma 

classe social e de mesmo capital cultural que elas. O ex-marido de Sônia também é Físico e 
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trabalha na UFSC; O marido de Débora é professor do curso de Direito da UFSC. As 

diferenças entre Sônia e Débora formalizam-se nas suas relações com os grupos na academia. 

Débora, que desde o início de sua formação, esteve presente em grupos fortes de pesquisa, 

reconhecidos no país inteiro, possui um perfil distinto de Sônia, que possui somente o título 

de mestre e que se manteve alijada da pesquisa durante toda a sua carreira nessa universidade. 

Essas diferenças ressoam até mesmo nas experiências de ambas com a maternidade: Débora 

adiou a maternidade por nove anos para concluir os graus acadêmicos, e só engravidou 

quando a vida profissional já estava estabilizada. Ao contrário, Sônia casou-se e em seguida 

teve seus três filhos, com diferença de dois e três anos entre eles, conciliando a maternidade 

com a docência e a editoração da revista. O afastamento de Sônia da acirrada disputa 

científica favoreceu a ela a opção de ter três filhos. Muitas vezes essa pode não ser uma opção 

das mulheres que estão envolvidas na produção científica.  

Das cientistas mais jovens, apenas Marinês, branca, nascida em Florianópolis em 

1983, é mãe (solo), a qual teve a criança com 24 anos, no período em que passava pelos 

exames do mestrado em Física na UFSC. A gravidez não planejada teve que ser equilibrada 

junto à necessidade de finalmente encerrar a vida acadêmica, que era longa, já que havia 

mudado tantas vezes de cursos e de universidades. Obtendo excelente formação escolar em 

colégio particular, com incentivo da família e da escola, Marinês começou a fazer Engenharia 

de Produção na UDESC, em Joinville, fazendo parte da primeira turma do curso. No entanto, 

dois anos depois, adoecida por morar sozinha, voltou à Florianópolis, onde os pais viviam. Na 

UFSC, passou a cursar Engenharia da Produção Elétrica, mas sem saber o que procurava no 

curso, desistiu novamente, migrando para a Física. Ao desistir dos cursos de 

Engenharia,contrariou a vontade do pai, professor de Economia da UFSC, que esperava ter 

uma filha engenheira na família. Facilitada pelos recursos financeiros da família, já que o pai 

era professor universitário e a mãe atuava na área de Serviço Social, sem necessitar trabalhar 

para sobreviver, Marinês teve todas essas chances de alterar os cursos, de perdurar a vivência 

acadêmica por longo período e ainda construir uma carreira científica que é, por sua vez, 

longa, ao mesmo tempo em que criara sua filha. O casamento deixou de ser uma opção 

quando percebeu que a convivência com o pai da criança não era possível. Ademais, 

considerava quea influência do feminismo a fez abortar o sonho de se casar, percebendo o 

matrimônio como apenas uma sobrecarga às mulheres. Toda a formação acadêmica de 

Marinês foi realizada na UFSC, encerrada em 2016, na área de Educação Científica e 

possibilidades didáticas da Física Nuclear. Atualmente é professora de Física da UFRGS.  
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Juliana Eccher, branca, nascida em Nova Trento, em Santa Catarina, em 1985, teve 

sua educação primária alicerçada na escola pública, fazendo somente o ensino médio em 

escola particular, onde considera que obteve excelente formação. O desejo de fazer Física 

emergiu no ensino médio, por conta do seu “bem estar” nas exatas, mas tampouco foi 

estimulado pela família, de classe média baixa, que desconhece a área de Física, mas 

reconhece a profissão da filha como professora universitária. Juliana ingressou como 

professora e pesquisadora na UFSC recentemente (2016), e sua experiência na área advém da 

realização da graduação (2007) e da pós-graduação nessa mesma universidade, com parte do 

seu doutorado feito na Alemanha, na Universidade Técnica de Darmstadt. Infelizmente, pela 

falta de tempo na entrevista, sua estadia na Europa não foi abordada. Toda sua carreira 

acadêmica, da graduação ao doutorado, foi desenvolvida na área de Física da Matéria 

Condensada, em que trabalha com materiais com propriedades líquido-cristalinas.  

Marina Hirota, descendente de japoneses, nascida em 1980, em São José dos Campos, 

São Paulo, recebeu uma formação escolar e familiar que lhe garantiu possibilidades de não só 

adentrar no mundo científico, mas percorrer mundo afora e fazer outras atividades além da 

prática escolar durante a adolescência e juventude. A escola particular, onde esteve até o final 

do ensino médio, foi quitada pelos avós, que possuíam capital financeiro para tanto. Até seus 

18 anos, jogava vôlei em um nível profissional, atividade muito incentivada pela mãe, que 

acreditava na importância de se praticar esportes para o desenvolvimento físico e psicológico. 

A mãe ainda trabalhava como bibliotecária no ITA e no INPE, levando parte do universo 

científico para perto de Marina. O desejo de Marina de cursar Matemática surgiu a partir de 

contatos com os grandes pesquisadores do instituto.  

Viagens para a Europa durante a graduação foram muito comuns na vida de Marina, 

que poupava as bolsas de iniciação científica para esses fins, já que não necessitava das bolsas 

para sobreviver, sendo sustentada pelos pais. Contudo, a interferência da família nas decisões 

de Marina teve certa durabilidade, e suas escolhas pessoais por cursos e profissão sempre 

foram alvos de críticas e solicitações de justificativas. Quando fez Matemática Aplicada na 

UNICAMP, seus familiares e amigos olhavam com desconfiança para o curso, por pensar que 

a agência dos matemáticos estava muito atrelada à docência, o que não rendia dinheiro nem 

status social, e não era “lugar para gente inteligente”. Após ter concluído o curso na 

UNICAMP, em 2001, Marina resolveu migrar para outra área, passando a fazer mestrado em 

Engenharia Elétrica/Computação no INPE, onde mais tarde fez seu doutorado, em outra área, 

em Meteorologia, na qual tem atuando na UFSC. As diferentes escolhas de Marina, que lhe 
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garantiram uma formação acadêmica multifacetada, sempre foram questionadas pelas pessoas 

mais próximas a ela, que as consideravam “muito anormais”.  

Os diferentes matizes do capital cultural, especialmente o seu aspecto incorporado, 

sugerem que é, sobretudo, no espaço familiar, no processo de socialização encaminhado pela 

família, onde ele se configura. É a família, para Bourdieu, que se encarrega de transmitir esse 

capital, mais do que as instituições educativas, pois “o que a comunicação pedagógica 

consegue produzir é função da competência cultural que o receptor deve à sua educação 

familiar”. (BOURDIEU apud SILVA, 1995: 29). No entanto, é na escola, foco de atenção de 

Bourdieu, que diferentes mecanismos darão destaque e lucro a esse capital cultural, 

aumentando-o ou diminuindo-o ainda mais. Se levam para a escola a baixa autoestima, 

característica psicológica proveniente do solo familiar e da condição socioeconômica, os 

indivíduos terão um desempenho escolar fraco e baixas expectativas profissionais. 

Reproduzindo, a escola, de forma neutra, as hierarquias existentes no mundo social e 

capitalista, incentivando uns a progredir e uns quantos a desistir, acaba preenchendo a função 

de legitimadora da ordem social. Complementando a família, a escola forma competências 

culturais e atribui um preço a elas, sendo um lugar onde o “habitus” é adquirido ou 

aprimorado, difundindo qual é a cultura legítima.  

Grande parte das cientistas entrevistadas estudou em colégios de classe média alta, em 

escolas particulares, ou quando não, em boas escolas públicas, espaços muito favoráveis para 

suas perspectivas profissionais. Sendo essas escolas seletivas quanto aos seus receptores, 

forneceram-lhes um ambiente cultural que lhes assegurou boas oportunidades educacionais, 

independente das suas condições de origem. No decorrer desse texto, abordarei dessas 

questões com mais detalhes. Meu objetivo até aqui foi estabelecer um perfil das entrevistadas, 

para que os fatos estabelecidos nas tramas a seguir ficassem mais bem elucidados.  

 

2.2   INFÂNCIA: A AURORA DAS POSSIBILIDADES 

 

Tal como são as primeiras pinceladas que damos numa tela branca, ao imaginar que 

tipo de imagem queremos criar, nas falas dessas mulheres aparecem sonhos infantis, sonhos 

de adolescentes, desejos, dúvidas, sentimentos, tristezas, brincadeiras, viagens, pessoas e 

lugares que marcaram os caminhos por onde percorreram, até chegarem ao posto final, que 

para algumas é o início de uma longa caminhada, para a qual guardam muitas expectativas e 
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esperanças, quando que para outras faz parte de um meio caminho andado, e para outras, 

trata-se de uma longa jornada  já percorrida, que já está no fim. 

Nem todo mundo relembra da infância com saudade. Nem todas as crianças têm uma 

infância da qual gostariam de lembrar na fase adulta. Muitos adultos fazem de tudo para 

esquecer a fase infantil. Felizmente, esse não é o caso dessas sete mulheres cientistas. Olhos 

brilhantes, voz empolgada, sorriso no rosto e no olhar, era dessa forma que elas narravam 

alguns aspectos dessa infância, tendo esse lembrar como um exercício fácil, prazerosos, às 

vezes podendo ser nostálgico, mas não doloroso.  

A infância não é compreendida aqui como faixa etária apenas. Concebemos a criança 

como outro, com todas as possibilidades de linhas de fuga e capacidades expressivas. A 

criança é um discurso organizado, controlado, selecionado. Ela não escapa aos jogos de poder, 

que a capturam, no entanto também desafia o modelo do universo adulto, delimitando a linha 

de declínio do poder. Larrosa fez uma leitura foucaultiana sobre a infância, pensando-a à 

medida que elas nos escapa, em que inquieta o conhecimento adulto e duvida da sua soberba; 

quando rejeita o poder adulto e os lugares que esse constrói para ela, na vontade de abarcá-la. 

De acordo com esse autor, a infância nos leva a um lugar em que o saber e o poder adulto 

podem não fazer sentido e ter eficácia. As crianças bagunçam a ordem discursiva dos adultos, 

desafiando-os a repensarem outras possibilidades para a infância. (LARROSA, 2000: 185). 

A infância, enquanto possibilidade de desvio e de resistência é o momento em que as 

pessoas entram em contato com um mundo de possibilidades, de impossibilidades, de sonhos, 

que podem tornar-se a base para as futuras opções e escolhas. É também na infância que 

somos constituídos como sujeitos, onde nos são internalizados, sacralizados o gênero e as 

diferenças de gênero, por meio da educação e de outras instituições sociais. Entendo sujeito 

também na perspectiva foucaultiana, não como substância imutável ou natural, mas à medida 

que se constrói de acordo com as situações e posições ocupadas na sociedade. Para Foucault, 

o sujeito se forma a partir do momento em que entra em contato com os jogos de poder e de 

verdade, sendo atravessado e constituído por discursos e práticas. (FOUCAULT, 2004: 275).  

É por meio dos discursos que chegamos ao sujeito e aos processos de subjetivação, 

seja pelos enunciados ou pelas materialidades (imagética, sonora, verbal) produzidas. Nesse 

processo, sujeito e corpo se entrelaçam no enfrentamento com as forças sociais. Subjetividade 

e processo de subjetivação, que é a performance dos discursos, vivem em constantes jogos de 

poder. Nós estamos sempre em relação: 
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Sempre agenciando, sempre desejando e, por isso, sempre produzindo. Daí a 
subjetividade produzir e ser produzida, não porque esteja condicionada a repor 
qualquer objeto ausente, mas porque ela é autoprodução sem finalidade alguma 
(LOPES apud FERNANDES JR, 2014: 167). 
 

 
 Os exercícios de poder, construídos socialmente, controlam o que pode e deve ser dito 

em dado contexto histórico. Inserida em uma sociedade de controle, a infância é também 

produto de discursos, submetida aos processos de controle e organização social. Ela é, 

portanto, uma construção histórica e nunca está acabada.  

Nos discursos dessas mulheres, suas infâncias estiveram pautadas pelo lúdico e pela 

educação. As cientistas destacaram a importância de boas escolas em sua formação inicial, 

bons professores e pais estimuladores para que seus caminhos para a Ciência fossem seguidos 

na juventude. Uma infância rica de opções para brincadeiras, uma educação não fechada em 

torno do gênero fizeram, segundo elas, a diferença depois.  

Pensamos a infância também numa perspectiva geracional. Categoria estrutural 

relevante nas análises das relações sociais, a geração consiste em um grupo de pessoas que 

nasceram numa mesma época, que viveram os mesmos acontecimentos sociais, partilhando 

uma experiência histórica similar e uma consciência comum. Nessa perspectiva, as crianças 

são atores sociais concretos que em cada momento integram a categoria geracional. Essa 

categoria é definida pelas mudanças demográficas, pelos impactos das políticas sociais, pelas 

relações de produção e consumo. O conceito permite entender o que separa as crianças dos 

adultos, que se dá nos planos estrutural e simbólico, e compreende as variáveis nas relações 

entre crianças e crianças e crianças e adultos. (SARMENTO, 2005: 366). 

Débora, que viveu a infância na década de 1960, relembrou a influência da mãe nas 

brincadeiras infantis, incentivando-a para que explorasse o lúdico infantil, não a direcionando 

para brincadeiras que geralmente as mães daquele contexto e época acabavam considerando 

mais próprias para meninas. Para Débora, isso a fez considerar, na juventude, profissões 

outras que as jovens de sua geração costumavam não considerar: 

Eu andei de skate, subi em árvores, tudo bem! Sempre tudo bem na minha casa. A 
minha mãe era de uma geração que achava que homens e mulheres tinham que ter 
condições iguais. Ela era dessa geração que achava que homens e mulheres são 
iguais, devem ter oportunidades iguais, e eu e minha irmã somos muito diferentes.  
(...) Ela é toda menininha, eu gostava de jogar bola, e quando os meninos não 
queriam jogar bola eu comprava uma bola, aí vôlei todos jogavam comigo porque eu 
era a dona da bolsa, (risos). Futebol eu já não conseguia, porque eles é quem tinham 
a bola. Mas eu gostava dessas coisas. Inclusive teve uma fase na minha vida que eu 
me dava muito mais com os meninos do que com as meninas, porque elas eram de 
muita fofoquinha e isso me irritava, e aí ficavam falando dos meninos, e eu invés de 
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ficar falando dos meninos ia lá jogar bola com eles, (risos). Então eu não ficava 
imaginando o que eles ficavam fazendo, eu ia lá junto.72 

 
Nas brincadeiras infantis, Débora sofria rejeições do grupo de meninos com o qual 

brincava. Uma menina jogando bola com os meninos não era visto como algo normal e 

aceitável, tanto pelos adultos quanto pelas próprias crianças. Apenas em situações 

desfavoráveis para eles, como nas ocasiões em que Débora era a  

 “dona da bola” é que eles aceitavam a menina no grupo. Aqui é possível perceber a divisão 

de papéis, a divisão das brincadeiras e as representações de gênero manifestando-se nas 

relações entre as crianças naquele contexto.  

Jogar a bola e brincar na rua, no entender dessas crianças, eram coisas de meninos. As 

crianças apreendem essas divisões com os pais ou com seus cuidadores, também através do 

convívio social com outros adultos e outras crianças. É nas brincadeiras que as crianças 

deixam aflorar as representações simbólicas que expressam feminilidade e masculinidade. A 

rua, para as crianças, é o espaço onde elas se reúnem com outras crianças para jogar bola, 

pular corda, andar de patins, etc. Nesse espaço, algumas meninas se sobressaem como líderes 

nas brincadeiras com meninos e outras meninas, por exerceram algum tipo de poder sobre 

eles/elas. (RIBEIRO, 2006: 158). 

Essas sociabilidades também reproduzem representações de gênero, onde brincar com 

as meninas pode atacar diretamente a sexualidade dos meninos e eles podem sofrer com 

piadas machistas feitas por outros meninos, que tentam ferir sua masculinidade chamando-os 

de menininha. Brincar com uma menina pode significar também submeter-se ao seu controle, 

ao seu poder. Dessa forma, as crianças, entendidas aqui como agentes socializadores, 

delimitam os espaços simbólicos de convivência que consideram próprios para homens e 

mulheres. (RIBEIRO, 2006: 154).  

A infância de Amélia foi feliz. Ela se lembrava de ter brincado muito. Gostava mesmo 

de brincar na rua, com os amigos, “andando pelo mato”. A mãe nunca foi de proibir. Além do 

mais, ela vivia em um bairro residencial seguro em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde 

era comum as crianças brincarem até o fim da tarde nas ruas. 

Um dos aspectos muito comentados nas narrativas sobre a infância das cientistas são 

as experiências escolares, pois para elas, é na formação escolar que está à chave de todo o 

sucesso na vida adulta e na carreira profissional. Sônia, ao contar que sempre estudou, quando 

criança, em escola pública na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, relembrou que: 

                                                           
72MENEZES, Débora. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
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Naquela época era outra escola pública, era outra qualidade com certeza! Era uma 
boa escola pública, antigamente. Aí eu estudei no colégio Julinho, Julio de 
Castilhos, que era padrão do estado, em Porto Alegre, uma escola enorme! E no 
Julho eu fiz... no terceiro ano separavam as turmas, tinha o científico e o clássico na 
época,  eu fiz o científico.73 

 
Ela comparou a sua realidade na infância com a realidade atual, dizendo que as 

chances que ela teve não são mais as mesmas de quem hoje estuda em escola pública. Por 

trabalhar diretamente com os jovens, em sala de aula, a professora de Física abordou sobre os 

problemas urgentes de ensino no Brasil, que segundo ela, ao invés de melhorar, tem piorado 

ou no mínimo permanecido numa condição bastante precária.  

Juliana, uma das mais jovens dentro desse conjunto de cientistas, relembrou do 

significativo incentivo do pai para que ela estudasse, relatando, emocionada, a história sofrida 

da mãe e do pai em suas infâncias e as dificuldades travadas para estudarem: 

 

Quando a gente é pequena o pai é tudo, né? E a gente sempre quer dar orgulho para 
o pai. A mãe (quando pequena) teve que ficar em casa com meus avós para ajudar na 
roça. E a minha avó tirou ela da escola para ela ajudar em casa. A minha mãe fala 
até hoje que ficou sentida, porque a freira que era professora dela foi lá falar pra 
minha avó: “Dona Albertina, não tira ela da escola, ela é tão inteligente, vai 
prejudicar o futuro dela”. Mas meus avós não quiseram nem saber: “não, a gente 
precisa dela aqui, estamos só com um filho homem”. E queriam que a minha mãe 
ficasse para ajudar, tirar leite, cuidando das galinhas, coisas assim, porque eles já 
eram bem idosos, e eles tiraram a mãe da escola. E o meu pai passou por isso 
também, e tudo o que ele falava para mim e para os meus irmãos era o contrário: 
“Eu ganho pouco e tal, mas eu vou fazer o que eu puder para vocês estudarem e é 
para você estudar! Eu não tive nenhuma oportunidade, mas vocês vão estudar”. Isso 
ele fez.74 

Marta, que fez a entrevista junto com a Juliana, relembrou que seu pai e sua mãe por 

terem na infância o acesso à educação negado procuravam lhe incentivar para os estudos: 

“Nossa, imagina você chegar com uma nota vermelha no boletim! “Como assim?Explica 

isso!” (Marta, 2016). 

Questionadas sobre quais seriam seus sonhos de profissão na infância, na maioria 

delas é verificável que nunca esteve presente o desejo de ser uma física, uma cientista. Isso se 

tornou realidade mais tarde. Mas na infância, a maioria costumava ter sonhos de profissão que 

estavam no leque de opções almejadas por mulheres daquele contexto. Ser escritora, ser 

professora, ser jornalista, com raras exceções, foram levantadas como sonhos infantis. 

Marinês, influenciada por filmes infantis de sua época, contou que na infância queria ser 

astronauta, embora não soubesse bem o que era essa profissão: 
                                                           
73 PEDUZZI, Sônia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
74 ECCHER, Juliana. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, setembro de 2016. 
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Eu queria ser astronauta. Me emocionava! Depois com o tempo, conforme minha 
aptidão pela exata foi se demonstrando, acabei me direcionando para a Engenharia. 
Claro, a escola particular te direciona para a Engenharia.  Mas astronauta eu achava 
muito massa (risos).75 

 

Débora possui uma história diferente: queria tornar-se aquilo que contrariasse as 

regras culturais de onde estava inserida, ou melhor, gostava de deixar os adultos espantados 

com seus almejos de profissão: 

 

Então eu falava assim: “Eu quero ser pára-quedista (risos)”. Aí quando eu via que 
pára-quedista tinha saído de moda, aí eu dizia “agora eu vou ser freira”. E deu um 
(bafafá)! Uma vez eu ouvi dizer que Física Nuclear era muito difícil, então eu 
comecei a dizer que queria ser Física Nuclear também.76 
 

 
Marina queria ser jogadora de vôlei. A vida toda ela treinou vôlei e chegou a viajar 

para toda parte do Brasil para competir em jogos. Segundo ela, era comum ver pessoas com as 

quais ela já tinha jogado na televisão. Esse seria um sonho de infância que chegou ao fim no 

momento de optar pela carreira profissional a ser seguida na juventude. Estudando em colégio 

particular a vida toda, que não era pago pelos pais, mas pelos avós maternos, Marina teve uma 

formação excepcional, como ela mesma considera. Salientou a importância das informações 

educativas que a mãe tinha ao incentivar que a filha estudasse, mas que também procurasse 

praticar esportes:  

 

Eu não só estudava, mas fazia milhares de outras coisas também. (...) além de jogar 
vôlei, eu fiz muita dança, por muitos anos, aí eu fazia um extra-curricular, Kumón, 
um método japonês de aprender matemática (...) e minha mãe sempre tentou levar a 
gente pros esportes. Então, eu fiz de tudo o que você possa imaginar. Eu fiz natação, 
futebol... Ela achava que era bom para o desenvolvimento físico, né. Porque a gente 
estudava e tal, mas ela achava que era importante a gente se movimentar. E eu acho 
que ela estava certa.77 

 
Essas sete mulheres afirmaram que tinham hábito de leitura na infância. A professora 

Sônia considera que talvez, por ter lido muito a vida toda, hoje tem facilidade na escrita, e que 

precisa dessa habilidade, já que é editora da Revista “Caderno Brasileiro de Ensino de Física” 

e os editoriais da revista é ela quem faz:  

 

Nossa! Acho que aquela biblioteca de aventura eu li tudo! Quando eu estava ainda 
no ensino básico, assim, me lembro daqueles livros de aventura! Monteiro Lobato 

                                                           
75 CORDEIRO, Marinês. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, setembro de 2016.  
76 MENEZES, Débora. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
77 HIROTA, Marina. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, setembro de 2016. 
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acho que eu li de lá pra cá, do meio pro final, do final pro começo. Li aquilo 
inúmeras vezes, o Monteiro Lobato. E foi uma frustração… comprei uma coleção 
nova para os meus filhos e nenhum queria ler aquilo. Os barbados, velhos, eu ia ler 
para eles à noite, e aí eles gostavam de ouvir, tá? Mas nenhum queria ler.78 
 
 

Amélia lembrou o quanto sua mãe incentivava-lhe o gosto pela leitura. Durante toda a 

sua infância, sua mãe precisava viajar para a cidade do Rio de Janeiro para fazer os cursos que 

necessitava para o emprego. Era hábito de Amélia aguardar, no retorno da mãe, um livro de 

literatura: 

 

A minha mãe viajava, para ela poder se formar e fazer o curso de especialização 
voltado pra gestão escolar, né, para poder ser secretária. Ela fez muitos cursos no 
Rio, na capital, então sempre que ela viajava, ela voltava com um livro para eu ler. 
Então, eu me lembro de ler bastante, eu gostava muito de ler.79 

 
Marina sempre teve acesso ao mundo científico de certa maneira. Sua mãe era 

formada em biblioteconomia e trabalhava nas bibliotecas do INPE e do ITA, que se situam na 

cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Então, Marina desde criança teve acesso ao 

mundo científico. Conta ela que alguns pesquisadores costumavam contar-lhe “aventuras 

científicas incríveis”, estimulando-lhe, de certa forma, a seguir por esse caminho. A escolha 

pela Matemática Aplicada, realizada na UNICAMP, foi influenciada pelos conselhos de um 

renomado pesquisador do INPE.  

Como naquela época (final de 1980, início de 1990) o acesso aos computadores ainda 

não era uma realidade no Brasil, sua mãe, que datilografava muito bem, costumava pegar 

teses para datilografar e formatar em casa, e fazer um “dinheirinho extra”. Então, Marina, 

como estava sempre às voltas da mãe, lia teses desde menina.80 

Marta, que estudou sempre em escola pública, dizia que seu sonho infantil era ser 

professora. “Queria ser professora para escrever no quadro.” No entanto, no Ensino 

Científico, modalidade escolar existente para adolescentes de sua geração, descobriu que 

queria ser Engenheira. Mas não conseguia passar nos vestibulares, já que a família não tinha 

condições financeiras de lhe pagar um curso preparatório. O desejo de estudar sempre esteve 

pautado pelos limites de sua condição socioeconômica e geográfica: 

 

                                                           
78 PEDUZZI, Sônia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
79 DOS SANTOS, Amélia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
80 HIROTA, Marina. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, setembro de 2016. 
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A minha cidade é pequenininha, e antigamente era menor ainda. E a tecnologia, 
essas coisas, cidade grande, era só em Santa Maria. Para ir para Santa Maria, meu 
Deus! Eu dizia que eu queria fazer um curso de inglês, nem pensar!81 

 
 

O pai, que era mecânico, foi, segundo ela, um inspirador na profissão a seguir. A 

influência paterna, que mesmo não tendo formação superior na área em que atuava, foi 

fundamental na escolha de carreira de Marta: 

 

Eu discutia Física com meu pai, mas numa outra conversa, porque meu pai era 
mecânico, mas ele era muito inteligente, e eu gostava da parte de fazer as coisas, 
discutir teoria com ele, porque ele sabia o porquê acontecia, mas não sabia a Física 
por trás daquilo. Então a gente tinha essa troca de coisas, né. Ele sabia, como um 
mecânico que eu encontrei aqui, eles sabem muito, mas eles não têm a teoria da 
física. Eles sabem que a chave tem que ser assim, porque vai precisar de menos 
força e tal, eles sabem tudo, na prática, são pessoas superinteligentes. E eu era 
papagaio de pirata, (risos). Ele ficava consertando liquidificador, as máquinas de 
costura da minha mãe, e eu sempre estava lá, “curiosando” assim, querendo saber.82 

 
 

Juliana gostava muito de ler e escrever na infância. Adorava a disciplina de Língua 

Portuguesa, mas também gostava de Matemática. Ela lembrou que se imaginava repórter do 

Fantástico83 nas brincadeiras. No entanto, a segunda brincadeira favorita era brincar de 

escolinha, de professora. Considerava, portanto, que o sonho infantil não ficou tão distante da 

realidade na fase adulta:  

 

Eu queria ser jornalista. (Risos). Eu queria fazer reportagem para o Fantástico. 
(Risos). Era o que eu queria ser, mas eu brincava de escolinha, né. Quando eu 
brincava, eu não era a garota do fantástico, eu queria ser repórter do Fantástico, 
(risos). Eu queria fazer jornalismo, eu fiz o vestibular para jornalismo, mas a minha 
brincadeira favorita era brincar de escolinha e eu sempre era a professora, então, de 
certa forma...84 
 

 
Quis deixar em destaque nesse texto a importância dos contextos históricos que 

favoreceram o acesso dessas mulheres à Ciência. Muita gente comemora o sucesso de 

algumas mulheres cientistas, mas esquecem de avaliar quais foram as circunstâncias que 
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109 

 
 

propiciaram tal trajetória. Ter respaldo na infância e ter podido contar com uma escolarização 

de qualidade e com o apoio da família para estudar, fez a diferença na vida dessas mulheres.  

Destaco que o contato com informações e com uma educação de qualidade não foi, em 

nenhum dos casos, uma prerrogativa para tornar-se cientista e física mais tarde. Não houve na 

infância informações sobre a área e nenhum tipo de incentivo direto para que optassem pela 

Física na fase adulta. Foi no ensino médio, nas ocasiões dos vestibulares, que essas mulheres 

resolveram fazer Física, às vezes sem saber o que iriam enfrentar durante o curso. 

Observemos, portanto, como é recente e frágil a história da Ciência e da pesquisa científica no 

Brasil, especialmente na área em questão.  

 

2.3 JUVENTUDE: DA DIFÍCIL ESCOLHA PELA CARREIRA PROFISSIONAL À 
CONSTRUÇÃO DA CARREIRA NA FÍSICA 
 

Talvez de um modo mais acentuado que as demais épocas da vida, a juventude 

também é uma construção social e cultural. Ela se caracteriza por seu marcado caráter de 

limite, situando-se entre a dependência infantil e a autonomia da idade adulta. É um momento 

de intensas mudanças e de inquietude, onde procuramos realizar os sonhos da adolescência. 

Paira entre a imaturidade sexual e a maturidade, entre a formação e o pleno florescimento das 

faculdades mentais, entre a falta e a aquisição de autoridade e poder. (LEVI; SCHMITT, 

1996: 7). 

A juventude possui um caráter marginal, limítrofe, e não pode contar com uma 

definição estática e irredutível. Sua natureza fugidia carrega significados simbólicos, 

promessas e ameaças, potencialidades e medos. Enquanto construção cultural, em todas as 

sociedades, é objeto de atenção ambígua, cautelosa e plena de expectativas. Num misto de 

desconfiança e esperança, as sociedades constroem a juventude como um fato estável, como 

realidade carregada de valores e usos simbólicos. (LEVI; SCHMITT, 1996: 8).  

A idade, sempre uma condição transitória, segue sendo um princípio de base para 

classificar as pessoas. Pertencer a uma faixa etária e à juventude representa para cada um uma 

condição passageira. Nós nunca pertencemos de fato a um grupo etário, apenas passamos por 

eles. A juventude é caracteriza pela liminaridade, pela sua brevidade. Ela é esse “estar aqui e 

já não estar mais” ao mesmo tempo. (LEVI; SCHMITT, 1996: 9). 

 Ao abordar acerca das experiências dessas cientistas em sua juventude, parto, antes de 

tudo, do princípio de que não há uma juventude única, e que ela é determinada pela 

diferenciação social, pela desigualdade de classe social, de etnia, de gênero. De modo que não 
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posso falar da história da juventude das cientistas, e sim de histórias das juventudes das 

cientistas, já que cada uma delas esteve inserida em relações sociais específicas e a contextos 

históricos diferentes.  

 Sendo o clímax da fase de socialização que antecede a fase adulta, na juventude são 

apresentados aspectos típicos desse “momento de passagem”, dessa fronteira, que são como 

ritos de passagens, que inclui uma fase de separação e de agregação a uma nova realidade, ou 

novo período. Um dos ritos que sinalizou a juventude dessas cientistas foi o momento da 

escolha pelo curso ao prestar vestibular, ou seja, uma divisão de águas, onde os sonhos de 

infância podem se realizar ou chegar ao fim, e depois, a própria saída da casa dos pais para 

morar na cidade universitária. Dentre outros ritos, pode estar o desejo e a possibilidade de se 

casar e as descobertas das habilidades na pesquisa científica.  

 A juventude deve ser considerada como fase fundamental na formação de 

transformação de si como sujeito histórico, pois é nela que se desenvolve corpo e alma e 

muitas escolhas “sérias” serão tomadas, cujas consequências serão drásticas depois. Nessa 

fase, tentamos de tudo sem nos preocupar com o sucesso das tentativas, buscamos sem cessar 

pelas nossas vocações individuais, procuramos aprender uma profissão, sendo nossos atos 

sempre marcados por uma alternância entre êxitos e fracassos. Os ritos da universidade, como 

a formatura, a colação de grau para tomação de títulos acadêmicos, ou um vestido de 

casamento, o fim de um namoro adolescente, a paixão por um novo alguém, a descoberta de 

um hobby, as festas nos finais de semana em que voltamos para nossas casas às seis da 

manhã, são momentos efêmeros, carregados, no entanto, de significados simbólicos, que só 

fazem sentido na cultura em que estamos inseridos. A juventude é também o momento das 

crises, individuais ou coletivas, mas também da fé na ação e do compromisso capaz de 

quebrar paradigmas. (LEVI; SCHMITT, 1996: 11). 

Fase da exigência de autonomia, daquele sentimento de rebelião, a fim de reelaborar 

valores que vem do próprio contexto familiar e cultural, ou de se contrapor às regras do 

mundo adulto: é assim marcada a juventude dessas cientistas.  

A diferença de gênero, acentuada na socialização infantil, é institucionalizada na 

juventude. Na infância, as formas educativas, os espaços de recreação, as atividades lúdicas 

preparam meninas e meninos para destinos diferentes, que se tornarão evidentes na fase 

jovem.  

Namoro e vida afetiva também foram abarcados nas entrevistas, afinal é por meio das 

relações com outros sujeitos que nos constituímos enquanto sujeitos históricos. Marina Hirota 

lembrou que na fase jovem passou por algumas turbulências familiares, mas que essas não 
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foram pautadas por relacionamentos amorosos. Em algumas famílias mais conservadoras, os 

namoros dos/das jovens podem ser o escape para conflitos. Na vida de Marina, esses conflitos 

foram gerados por outros desejos e insubordinações da jovem às regras ditadas pelos adultos: 

 

Eu nunca gostei muito de namorar para falar a verdade. Achava uma perca de 
tempo. Então, eu achava que prendia muito, porque eu sempre tive essa coisa de 
viajar. Eu falava que, desde os 8 ou 10 anos, que eu queria viajar para a Polinésia, 
lugares bem longes assim.85 

 
 

Débora se apaixonou no mestrado, já com 20 e tantos anos. Casou-se nova, com 24 

anos, porque ia para a Inglaterra fazer o Doutorado em Oxford. Naquela época se exigia que 

os dois fossem casados, pois o país acolhedor não aceitava outro tipo de relação para 

imigrantes. Apaixonada, ela não quis deixar o namorado e então, casou-se cedo. Mas afirmou 

nunca ter se arrependido da decisão.  

 Sônia teve um relacionamento que acabou tomando-lhe sete anos da juventude, e 

depois, ainda que houvesse desejo em se casar, acabou terminando esse relacionamento até 

mesmo por conta da profissão que escolheu. O fato de estar inserida num meio de trabalho 

onde, naquela época, os colegas eram em sua maioria homens, gerou tensões entre ela e seu 

namorado que não foram passíveis de serem resolvidas: 

 

A gente pretendia casar. Pretendia, casar, claro. Mas tinha um lance que ele era 
muito ciumento, e isso era muito chato. Porque na Física tinha muito homem e 
pouca mulher, então, isso era uma coisa muito complicada na cabeça dele. Ele não 
era da Física, ele fazia Direito. E era terrível. Então, esse foi o motivo que terminei 
no final não me acertando com ele, era aquela ciumeira.86 

 

No mestrado ela conheceu o ex-marido, que também é da Física e trabalha na UFSC, 

com o qual se casou com 24 anos e teve três filhos. Um dos filhos, o mais velho, é bombeiro 

em Florianópolis e possui um filho com sete meses.  

Marinês é mãe solo da Betina, que já tem oito anos. O pai da Betina mora em 

Florianópolis e dá assistência financeira à filha, sendo um pai distante. Marinês engravidou 

quando estava para ir para o mestrado, com 24 anos. A gravidez, que segundo ela era o menor 

dos problemas no momento, não atrapalhou a construção da carreira científica por ter contato 

com o apoio da mãe e avó da Betina, que já era aposentada. Após ter convivido com o pai de 

sua filha por um período breve, optou por não se casar. Hoje considera que sua escolha se 
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ancora no feminismo, do qual se aproximou durante a graduação em Física, que a fez refletir 

sobre as consequências negativas do casamento na vida das mulheres: 

 

Casamento não dá certo para nenhuma mulher. Serve para a gente ter mais trabalho, 
menos felicidade, exige mais. Os homens são muito mais privilegiados com o 
casamento do que as mulheres. Acho que casamento não faz bem para mulher 
nenhuma.87 

 

Dessas mulheres, nenhuma delas se lembrou de ter tido sonho em se casar na 

adolescência e juventude. Amélia disse ter percebido esse desejo nas amigas, mas em ela 

mesmo nunca teve. Hoje, já há 10 anos na UFSC como pesquisadora e professora de Física, é 

solteira e mora com a mãe. Questionada sobre os motivos que a levaram a optar pelo não 

casamento, disse que não foi uma opção, mas um segmento da vida. “Coisas da vida”. A vida 

teria seguido um curso distante do casamento.  

Uma resposta semelhante a essa questão foi dada pela Marta que, com seus 46 anos, 

não é casada. Mas também não sabe dizer se isso foi opcional ou não, apenas que até o 

momento não houve encaminhamentos para isso. Questionada sobre o desejo pela 

maternidade, afirmou categoricamente que não deseja ser mãe e que isso sim é uma opção. 

Sônia, que também acabou se casando nova, ainda que se levar em consideração a 

idade que as pessoas se casavam na sua época, ela nem era tão nova assim, também afirmou 

não lembrar se havia na juventude um sonho em se casar. “Apenas aconteceu”. Mas nunca foi 

um almejo.  

Verdadeiras influências na escolha dessas cientistas pela Física na escolha pela 

carreira profissional foram os docentes que tiveram no Ensino Médio e em cursinhos pré-

vestibulares. Como havia dito antes, na infância e na adolescência, em nenhuma delas havia 

se manifestado claramente a vontade em ser cientista, em serem físicas. Até porque pouca 

informação se tinha sobre essa profissão na infância, e pouco se tem informação sobre a 

Física até se chegar ao Ensino Médio, ou ao Ensino Científico, que era a realidade de algumas 

dessas mulheres. A família não teve, em nenhum dos casos, uma influência direta para que se 

seguisse para a Física. A paixão e a vontade de seguir para essa área despertou, como bem 

enfatizaram, no ensino médio.  

Professores com ótima didática e boa formação acabaram por endossar nas meninas a 

curiosidade científica. No entanto, para a maioria delas, o fato de terem aptidão para as exatas, 
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facilidade para o lógico e abstrato foram cruciais para que se encaminhassem para uma área 

considerada hard.  

Essas justificativas corroboram com a aceitação (ainda corrente) do preconceito de que 

para ser Físico, Cientista e Engenheiro é necessário, antes de tudo, ter aptidão para as exatas, 

considerando isso como algo já inerente à pessoa, à criança, como se isso já estivesse na 

criança, e se desenvolvesse depois com naturalidade, sem muito esforço. (SILVA; RIBEIRO, 

2012: 178)  

A ideia de que já se nasce cientista, por conta das habilidades natas para o lógico, é 

problemática porque sacraliza uma velha concepção de que estar na ciência não é uma 

questão de dedicação e vontade e sim de aptidão, uma condição “natural”. Ou seja, nem todos 

e nem todas podem ser cientistas. Apenas aqueles que têm aptidão para as exatas. Acredito 

que não se nasce um/uma cientista, torna-se. A ideia de “cientista nato” é excludente e está 

presente em muitas instâncias em nossa sociedade, na mídia, na educação, refletindo-se nas 

falas dessas cientistas: 

 

Eu gostava muito de estudar. Meu irmão não, mas eu sempre gostei. Mas não fazia 
muita força, não tinha que estudar longas horas para ir bem em nada, só ir na aula já 
dava. Tinha bastante facilidade.88 

 
 

Essas narrativas permitem discutir as representações dos cursos de Física e Engenharia 

presente nas mídias, nas escolas, nas famílias e em outros espaços sociais, cujos discursos 

teorizam essas áreas como as mais difíceis e complexas, que exigem das pessoas muitas horas 

de estudo, muita disciplina, além de um já domínio em Matemática e Física. Podemos assim 

destacar os efeitos que os sistemas de representação possuem na constituição dos sujeitos, 

produzindo identidades, igualdades e diferenças. (WOODWARD, 2005: s.p.). 

As narrativas dessas mulheres sobre os motivos que as levaram à opção profissional 

nos possibilitam entender que as opções pelos cursos acadêmicos são atravessadas por 

determinados discursos, carregados de saberes e poderes, que tiveram efeito nas escolhas de 

cada uma delas. Os argumentos utilizados para justificar a escolha pela Física ou pela 

Engenharia estão embebidos da ideia de que para adentrar em tal área é preciso possuir de 

antemão determinadas habilidades e perfis, que cada curso espera. (SILVA; RIBEIRO, 2012: 

178). 
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O sonho de Sônia era ser bióloga. Mas, no Ensino Científico, a dificuldade em 

memorizar as coisas e tantas nomenclaturas da Biologia, a fez repensar sobre a carreira, 

optando pela Física, por ter, novamente, aptidão para exatas e ter gostado das aulas de Física 

no cursinho pré-vestibular. Mas foi uma batalha grande definir qual das duas áreas seguir. 

Essa dúvida permaneceu até o momento da inscrição no vestibular, quando ela optou, 

finalmente pela Física, e que segundo ela, foi a escolha mais certa que fez, porque foi feliz na 

área.  

Com exceção de Marinês, que no início começou a fazer Engenharia, mudando para a 

Física depois, e de Marina, que iniciou formação em Matemática Aplicada porque não sabia 

muito bem que carreira seguir, as demais adentraram no curso de Física para serem 

professoras. Essa era uma ideia inicial. Não pensavam em serem cientistas, já que não tinham 

uma clareza, antes de estar em contato com a realidade acadêmica, da possibilidade de fazer 

Física para serem pesquisadoras. Débora relembrou como foi que se encaminhou para a 

pesquisa: 

 

Eu comecei a pensar em fazer Física para ser professora de colégio. Aí quando eu 
entrei na USP a gente fazia bacharelado e licenciatura junto. E como eu tinha uma 
formação em matemática muito boa, eu ia pouco nas aulas mas ia muito bem nas 
provas, os professores perguntavam o que eu ia fazer e eu falava “licenciatura”, e 
tem um preconceito muito grande com licenciatura na física. Ele disse “não, 
licenciatura? Mas você é tão boa, você tem que fazer bacharelado!” Aí eu fui pro 
bacharelado para seguir carreira científica, mas depois eu fiz licenciatura também. 
Mas aí eu fui indo mais pra área do bacharelado e fui gostando.89 

 

Esse preconceito com a área de Ensino de Física na Física também foi ressaltado por 

Sônia. A subárea de Ensino de Física é uma área mal considerada. A área que tem maior 

prestígio na física é a área de Teoria da Física, isso no Brasil. Fora do país, a área de Física 

Experimental é a área que tem maior prestígio, porque é nela que as teorias são aplicadas, 

colocadas em prática. (SHIENBINGER, 2001: s.p.). Para Débora, o número de mulheres na 

Física é diminuto em qualquer área considerada. No entanto, aumenta nessa que é a área 

menos prestigiada, muito desconsiderada pelos físicos, não só na UFSC, mas em outras 

universidades, como na USP, onde ela estudou. Na UFSC, como elenquei no capítulo um, as 

diferenças de gênero entre licenciatura e bacharel eram mais visíveis entre 1980 até fins da 

década de 1990, onde a participação feminina era maior na primeira modalidade. Em meados 
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de 2000, cresceu significativamente a presença das mulheres no curso Bacharel, tornando-se, 

em alguns casos, maior do que no curso de Licenciatura.  

Marina, que estudou no INPE, narrou sobre o descaso que se tem com o ensino numa 

instituição que tem como foco principal a pesquisa em si: 

 

As situações que eu passei no INPE, num lugar que não era universidade, era num 
lugar completamente diferente, isso foi muito marcante para mim. Muito diferente, 
você estar num instituto de pesquisa onde a prioridade não é lecionar, é pesquisa 
pura, o cara só da aula porque ele quer uma bolsa de produtividade do cnpq, 
entendeu, então ele dá uma aula ruim. Então, o povo reclama dos professores daqui 
da universidade, mas eles não sabem o que é um professor ruim, e reclamam. Aqui 
eu acho até que tem professor que não está muito afim mesmo, mas nossa, as 
pessoas não tem noção dos professores de lá, como é que eles davam aula, (risos). A 
gente via que realmente o aluno não tinha prioridade nenhuma! Eu ficava atrás dos 
estagiários, então quer dizer, você não tem prioridade, você sempre tem que remar 
contra a correnteza.90 

 
 

Sônia Peduzzi acabou se encaminhando ao mestrado por um convite de um professor 

na graduação, que a chamou para fazer Iniciação Cientifica com ele. Mais tarde, no mesmo 

tema de pesquisa, ela esquematizou o projeto de mestrado, que foi na área de Ensino de 

Física. Um aspecto ressaltado pela professora foi que na época em que fazia a graduação, 

diferentemente do que ocorre com a “moçada” hoje, não havia tanta pressão nos graduandos 

em obter um emprego após a formatura:  

 

Pois é, esse processo é uma coisa engraçada. Tu vê, hoje os alunos, novinhos já, 
entrando na universidade preocupados com o final da universidade, preocupados 
com emprego, né, aquela preocupação com “o meu futuro”, novinhos! Na minha 
época, eu não me preocupava com isso. Por quê? Porque eu sabia que o futuro 
estava lá me esperando. Sabe? A concepção era diferente: o emprego está lá te 
esperando. Te forma, que o emprego está lá te esperando. Então tu vai fazer Física, o 
emprego está certo já, está na tua mão.91 

 
 

Marinês, favorecida pelas condições financeiras estáveis da família, mudou várias 

vezes de cursos, insatisfeita e infeliz com as escolhas.  Há que se observar a facilidade que 

teve em trancar cursos, começar do início várias vezes, já que o financeiro não era um 

imperativo. Quantos/as jovens teriam as mesmas chances? Ela cursou três longos anos do 

curso de Engenharia de Produção na UDESC na cidade de Joinville, Santa Catarina, em 

meados de 2000, mas começou a adoecer por conta da solidão e da distância dos familiares, 
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embora morasse há apenas 300 quilômetros da capital. Retornou à Florianópolis, para perto da 

mãe, da qual é muito próxima pelo que demonstrou, e tentou vestibular para Engenharia da 

Produção Elétrica na UFSC. Depois de já cursando, sentiu-se infeliz novamente, dessa vez 

perto da família, e trocou para Engenharia da Produção Mecânica, através dos processos 

internos de troca de curso da universidade. Mas começou a sentir-se mal novamente. Foi 

quando considerou estar na área errada:  

 

Eu fui mudando (risos). E fui me tocando que o problema era a Engenharia. Aí abriu 
o processo de seleção de transferência interna dentro da UFSC. E aí aconteceu que 
eu não era boa para fazer projeto. Vi meus colegas falando que eles abriam motor de 
carro, e eu nunca tinha feito isso. Eu estava fazendo só porque gostava de física e 
matemática, estava perdida lá. Então, quando abriu o processo seletivo, eu pedi 
transferência para a Física, e quase ninguém fazia isso, né. Pouquíssimas pessoas 
fazem isso. Daí eu fui. Daí tive que começar do início. Porque na Física a carga 
horária das disciplinas de cálculo e de física são maiores. Aí tudo de novo, do zero. 
Mais quatro anos fazendo tudo de novo.92 

 
 
 Considerar que ter aptidão para alguma área é o básico para escolher um curso leva 

os/as jovens a cometerem erros e adoecerem com esses erros, como foi o caso de Marinês. É o 

problema daquele estereótipo já comentado de que fazer Engenharia ou Física requer, 

sobretudo, habilidades em cálculo. Por outro lado, muitas vezes a família tem um peso nisso, 

ao cobrar demais dos/as filhos/as para que sigam para determinada profissão. O pai de 

Marinês não manifestou contentamento ao ver a filha trocando Engenharia por um curso que 

estava mais articulado na área da educação, e que não renderia à filha o prestígio social 

requerido. 

As/os jovens fazem escolhas pela profissão a seguir muito cedo, e acabam se 

frustrando muito cedo também. Marinês entrou para a Engenharia sem saber o que lá buscava. 

Diz ela que o que era necessário realmente para se graduar em Mecânica era a vontade de 

lidar com carros, com motores, fazendo projetos para esses fins, e não era isso que ela gostava 

de fazer. O que ocorreu foi um longo período de tempo na universidade, em graduações 

distintas, que acabou se tornando um processo insuportável para ela e para os pais, que a 

bancavam. Na Física, ela começou a se sentir infeliz novamente, mas não por não gostar da 

área e sim por já estar cansada do espaço universitário, o que a sobrecarregou na pós-

graduação: 
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No meio da graduação em Física comecei a ficar frustrada de novo, mas hoje vejo 
como frustração porque eu não agüentava mais fazer graduação, aí as disciplinas 
difíceis, os quartos anos de física foram sofridos. Em compensação, os do doutorado 
passaram voando, mas na graduação não acabava nunca, sempre aquelas coisas de 
recuperar notas, as longas listas de exercício... 93 

 

Por ter vivido em dois universos diferentes, na Engenharia e na Física, Marinês 

comentou que na Física, em comparação, o ambiente era mais negativo, os/as estudantes 

tinham baixa auto-estima, estavam sempre tentando sobreviver na graduação, estudando 

muito e lutando para recuperar notas ao mesmo tempo em que eram desestimulados pelas 

baixas expectativas de trabalho no mercado, porque infelizmente, não havia no Brasil ainda 

um mercado de trabalho estabilizado para os físicos:  

A Engenharia tem umas disciplinas de projeto. Acho que tem um cunho mais 
psicológico. Ela tem uma perspectiva. Na Física, a gente só convive com 
reclamação, de salário, de tudo, o ambiente é mais negativo do que na Engenharia. 
Na Engenharia, eu me sentia muito peixe fora da água. Tu vê uma empolgação 
neles, que sabiam o que queriam fazer e tal, eles se sentiam felizes e eu não. Na 
Física, havia mais reclamação, negatividade.94 

 

Falando sobre vestibulares para Física e o choque que se leva no primeiro semestre do 

curso, Sônia Peduzzi, que se formou em fins da década de 1960, narrou-me como era o 

vestibular da sua época, para adentrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As 

provas de Física costumavam ser descritivas. Então, era difícil de resolver, não podia 

“chutar”. Ou o estudante sabia resolver aquele problema ou zerava aquela questão. Sônia não 

sabe dizer quanto tempo durou aquele sistema de provas, que tornava os concursos 

vestibulares muito difíceis de passar. No entanto, fato que não mudou muito ao longo dos 

anos, a procura por Física era pífia, comparada com outros cursos, e então por isso fora mais 

tranquilo passar no vestibular. Em compensação, o primeiro ano da graduação foi realmente 

puxado:  

Depois que entrei na Física, eu levei aquele choque! Porque vinha do Ensino Médio, 
passava por média, era boa aluna, e aí, claro, cheguei na Física… paulada, né! 
(risos). Para começar, os livros tudo em inglês. Eu odiava! Hoje eu gosto de inglês. 
Os livros tudo em inglês. O que foi que aconteceu? Ah, me debrucei e fui traduzir os 
livros, né. Eu traduzia para estudar aquele negócio. Aí o que é que terminou 
acontecendo? Ler e escrever em inglês eu sabia muito bem! Porque eu tive que 
aprender inglês ali na marra, né? Mas eu estudava bastante, nossa! A gente estudava 
assim… fazia grupos para resolver problemas. Me lembro de na biblioteca ficar até 
tarde com vários colegas… estudando.95 
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Na mesma vereda de Marinês e Marta, Débora também prestou vestibular para 

Engenharia, embora quisesse mesmo a Física. Os pais, mesmo que não fossem contrários aos 

planos da filha fazer Física, tampouco achavam atraente a ideia. Ainda que não se 

impusessem sobre as escolhas de Débora, tentaram animá-la para que se matriculasse em 

Engenharia. Isso implica-nos pensar que naquele momento a Física ainda era uma profissão 

pouco conhecida, pouco difundida, e, portanto, como diz Débora no comentário abaixo, era 

tida como algo fora do padrão: 

Na época que eu prestei vestibular, só tinha Física na USP e em Mackenzie. Eu 
também prestei vestibular para Engenharia. Inclusive era mais padrão fazer 
Engenharia do que Física. Passei neles todos. Aí eu disse que queria fazer Física. Aí 
meu pai disse “não, está bom. Mas em todo caso, eu vou fazer a tua matrícula na 
Mauá, em Engenharia”, que era uma ótima universidade. Então eles achavam muito 
fora do padrão fazer Física. Não reagiram contra, mas foi uma coisa meio inusitada. 
Mas me apoiaram.96 

 

 Um pouco do desinteresse dos pais para que as filhas seguissem para a Física estava 

atrelado, acredita-se, por verem a Física como disciplina, ou seja, como uma 

profissionalização de um professor, e não como área científica, onde se produz conhecimento 

que é base para muitos outros saberes e práticas científicas, como medicina, engenharias, 

enfim. Nós sabemos que a Física é muitas vezes o berço de determinadas pesquisas e 

descobertas científicas que serão aplicadas por alguns profissionais de outras áreas. No 

entanto, no senso comum, há um descaso com a Física por considerá-la apenas como 

Licenciatura. Aí, portanto, quando os jovens percebem que tem talento para as áreas de 

exatas, poucos deles vão para a Física por acharem mais atraente a Engenharia, que no Brasil, 

até alguns anos atrás, era uma das profissões que mais gozavam de prestígio social, depois da 

Medicina: 

 

Eu não consigo ver um pai e uma mãe dizendo “não, você tem que fazer Física”. Eu 
acho que geralmente quem decide fazer Física é por opção da pessoa. (...). Acho que 
só, por exemplo, assim, se eu tiver um filho, eu sendo Física, eu possa influenciar 
ele dizendo: olha, quero que você faça Física e tal. Mas acho que na Física, as 
pessoas estão por opção mesmo e os pais acabam apoiando. Eu não imagino os pais 
dizendo: “eu quero que tu sejas Físico”.97 
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Na fase adolescente, Juliana ficou na dúvida em qual caminho seguir. A opinião do 

pai, pelo que percebi, teve peso nas decisões, que no final seguiram para a Licenciatura e 

Bacharelado em Física, na UFSC: 

 

Eu queria fazer jornalismo, eu fiz o vestibular para jornalismo (...), e meu pai não 
me apoiava muito, porque ele falava “como é que vai arrumar emprego depois aqui, 
na cidade pequena?” e não sei o que… e… Mas eu acabei indo fazer Física por 
opção minha, por afinidade com a disciplina no ensino médio, eu gostava muito de 
Física (...) Meu pai só falou: Ah, professora tu sabe que tu não vai ficar rica, mas tu 
também não vai morrer de fome, porque sempre vai ter emprego. Mas assim, o 
pensamento deles da época, eles também não estudaram muito, é a visão que ele 
tinha, né. Eu nem sei se na época eles sabia bem o que era fazer Física (risos).98 
 

 
Na visão do pai, o correto seria a filha estudar, se formar e continuar a morar perto da 

família, na cidade pequena. O preconceito com meninas que vão morar fora para estudar é 

algo muito recorrente em cidades pequenas, cuja mentalidade das pessoas é marcada pelo 

machismo e a autoridade nas famílias é a do pai. Nas falas de Juliana e Marta, o pai parece ter 

papel central nas decisões e rumos seguidos pelas filhas. Juliana, que adentrou no curso de 

física da UFSC em 2003, relembra o quanto as pessoas manifestaram opiniões negativas pelo 

fato de a família deixar uma menina sair de casa, ir para Florianópolis, para morar sozinha: 

 

Eu recebi mais preconceito porque eu queria sair de Nova Trento, morar em 
Florianópolis sozinha, do que pelo que eu vim fazer, que eu vim fazer física, não era 
por isso, era porque meus pais me deixaram sair de casa para morar sozinha, aí 
falavam “ah, uma menina morando lá em Florianópolis, sozinha?”. Mas é mais 
assim, mentalidade de cidade pequena, eu vejo, de interior, que cria os filhos assim 
para ficarem ali, trabalhando junto. Tanto é que a maioria dos meus colegas lá ficou 
morando com os pais até casar, fez faculdade na cidade próxima, ia com o ônibus e 
voltava à noite, então, mas nessa hora eu também penso que teu pai e tua mãe ser 
cabeça aberta e te apoiar nas tuas escolhas faz diferença, né.99 

 
Percebemos o quanto as questões de gênero se cruzam nas memórias das cientistas 

acerca de sua juventude lembrada e nos seus pontos de partida para sua inserção na Física. O 

interesse por determinadas profissões, a influência familiar nas decisões, a não influência e a 

recusa dessa influência, a recusa em namorar ou em casar ou o sonho pelo matrimônio e pela 

constituição de família aparecem em suas rememorações. Procurei elencar aqui aspectos que 

lhes favoreceram o acesso ao ensino superior e que fizeram emergir nelas o interesse pela 

Física numa fase marcada pelas incertezas e pela grande vontade de realização e provação de 

si mesmo. A juventude também abarcou o processo inicial da carreira das cientistas, que 
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começa pela graduação e se intensifica no mestrado, com a realização das primeiras pesquisas 

e os primeiros contatos com a ciência.  

 

2.3.1 Tornando-se Físicas 

 

Como alguém se torna cientista? Bruno Latour, Antropólogo francês, foi um dos 

primeiros pesquisadores a investigar as comunidades científicas, realizando etnografia em 

laboratórios. De acordo com o autor, os cientistas formam-se a partir das necessárias relações 

com outros cientistas e de sua interação com seus equipamentos e produção de artigos 

técnicos, porém, também a partir de rupturas, alianças, conflitos com cientistas e outros 

contatos. Assim, no produto do trabalho de um cientista, vários elementos estão amarrados, 

artigos, laboratórios, objetos novos, grupos de interesse. (LATOUR, 2000: s.p.).  

E o que é ser Físico/a? Há, para essa resposta, a necessidade de estabelecer um recorte 

geográfico e geracional. Um recorte geográfico porque fora do Brasil, a situação é outra. O 

físico, nos EUA, na Europa e em alguns lugares da Ásia, é reconhecido como cientista, opera 

em indústrias e grandes empresas, ganhando um salário compatível com sua formação, tendo 

grande reconhecimento social pelo que fazem e por quem são.  

Historicamente, no Brasil, a área da Física esteve muito atrelada à sua aplicabilidade 

no ensino, tanto no ensino médio, onde finalmente ela aparece dentre as disciplinas, quanto no 

ensino superior, formando novos docentes. O investimento em pesquisas na área da Física é 

recente e frágil em nosso país, embora não se possam negar as grandes contribuições de 

físicos brasileiros para descobertas científicas em suas áreas. No entanto, como as mulheres 

destacaram em suas entrevistas, equipamentos usados em determinadas subáreas são caros, 

necessitando ser importados, e maquinar laboratórios é algo dispendioso. Além disso, algo 

cultural no país, a maioria dos investimentos na área é de iniciativa pública, não privada, o 

que lhes acomete problemas de falta de recursos, limitando as pesquisas.  

De acordo com dados do CNPq, a maioria dos grandes cientistas da Física, que 

recebem bolsa produtividade, está alocada em universidades, e a minoria, em alguns centros e 

institutos de pesquisa, como a CBPF, e outros. Dessa forma, observemos que para obter 

sucesso na área é preciso voltar-se para a construção de uma carreira científica, com longos 

anos de estudo e tardia recompensa financeira, e operar, se tudo for favorável, em instituições 

de nível superior. Existem, certamente, vagas para físicos em empresas, mas tais vagas são 

limitadas. Seus rivais são os engenheiros, que se beneficiam com empregos, nas empresas e 
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indústrias, que poderiam ser ocupados por físicos, assinando e executando projetos que 

poderiam ser controlados e assinados pelos físicos.  

A vida de um/a físico/a no Brasil, portanto, difere pouco de doutores de outras áreas 

como de Humanas, por exemplo, onde a aplicabilidade ainda se dá em instituições educativas 

e de pesquisa. Um pós-graduando em História pode ter preocupações e sofrer pressões 

semelhantes a um pós-graduando de Física, vivendo com poucos recursos financeiros durante 

sua formação e levando longos anos para conquistar a visada segurança financeira e 

profissional. Diferem-se, claro, pelas especificidades de suas áreas e pela natureza de seus 

trabalhos e pesquisas, bem como pela questão de gênero, já que a Física, pelo alto rigor 

matemática que exige, foi sempre considerada masculina.  

 As redes onde estão envolvidos/as são fundamentais para sua maior ou menor 

proximidade com a pesquisa, tendo em vista que, nessa área, é por meio de colaborações que 

a pesquisa e a produtividade acontecem.  E esse pode ser o grande problema, a dificuldade em 

estabelecer redes duradouras, que se iniciam por uma relação confiável com pares de mesma 

afinidade temática. (LATOUR, 2000: s.p.). 

No entanto, as dificuldades para crescer como pesquisador/a podem ser variadas. 

Quando prestou concurso à UFSC, Amélia abriu mão da subárea onde atuava, Física das 

Particulares Elementares, para se dedicar ao ensino, passando a atuar como coordenadora do 

PIBID, e dividindo a liderança do grupo de pesquisa “Ensino de Física” com outro 

pesquisador. A Física das Partículas, segundo ela, demanda grandes investimentos, e no 

Brasil, em várias áreas científicas, cientistas costumam driblar suas atividades com a falta de 

recursos e com o ensino. Além disso, para trabalhar naquela subárea necessitava de 

colaborações internacionais e de participação em grandes projetos de pesquisa, para o que 

Amélia atribuía “excesso de competitividade que atrapalha a natureza do fazer científico”. O 

trabalho desse porte, segundo Amélia, gera muita pressão psicológica, e tanto esforço não 

vale a pena num país em que grande parte dos cientistas opera em universidades, onde tem 

outras funções além de fazer pesquisa. A desumanidade no trato cotidiano do trabalho, 

presente também nas relações entre cientistas dessa área, já que em sua justificativa, “estava 

precisando de um lado mais humano”, afastaram Amélia da área, que migrou para outra onde 

“pudesse respirar”.  

 O depoimento de Amélia possibilita pensar em como se dão as relações sociais nessas 

redes científicas marcadas pela dureza, pelo afastamento do mundo social, pela lógica e 

agressividade. Sutilmente, a característica moderna da Física como ciência hard ainda 



122 

aparece, tanto na fala de Amélia como em outras, onde a Física mostra uma roupagem de 

desumanidade em três aspectos, pela dificuldade inerente do ofício e pela lógica que tece suas 

operações, depois pela agressividade nas relações entre cientistas, pelas cobranças de 

coordenadores de pesquisas para que o trabalho seja feito e pela competitividade entre pares, e 

ainda pela sua alienação e distância quanto às questões sociais e humanas. 

Passo a expor a seguir como as cientistas chegaram aos seus objetos de pesquisa 

atuais, mostrando como é permeada de idas e vindas a carreira de um/a físico/a. As cientistas 

enfatizaram a importância dos bons orientadores que tiveram na constituição de si como 

pesquisadoras. Algumas delas passaram por várias portas até descobrir o que queriam 

realmente estudar e pesquisar. 

 Na graduação, Débora pulou de galho em galho até encontrar o que realmente queria 

fazer na Ciência. Destacando sobre a importância da Iniciação Científica na formação de um/a 

estudante, essencial para ele/a se descobrir cientista ou entender que talvez a área não seja o 

que ele/a realmente procura, ela contou como começou a experienciar a pesquisa em Física: 

 

Interessei-me por um assunto após dar uma carona para um servidor do Pelletron, 
um dos laboratórios do instituto de Física da USP, que me convidou para fazer um 
estágio com o grupo no qual ele trabalhava. Assim que pude, apresentei-me para 
começar a trabalhar e recebi uma esponja de aço e várias plaquinhas de metal para 
polir. Fiquei espantadíssima com o trabalho, mas me pus a lixar. Trabalhei por duas 
horas e, no dia seguinte, tinha as mãos cheias de bolhas. Mal conseguia escrever. 
Fiquei alguns meses sem passar na frente da porta do Pelletron, com medo que 
alguém se lembrasse de mim e me pedisse para repetir a experiência. (MENEZES, 
2008, p. 59).  

 

Conhecidos fora das academias por meio de seus artigos, o lugar central para 

cientistas, porém, é o laboratório, sendo esse ambiente muito distante do mundo do papel do 

artigo: um cenário que pode ser assustador aos olhos dos leigos. Mais do que habilidade 

retórica e de escrita, necessárias para o convencimento do público de um fato por ele 

produzido, é necessário ao cientista o desenvolvimento de habilidades manuais para conduzir 

e controlar equipamentos que produzem as evidências, e tornar possível a elaboração de 

artigos. Dessa forma, a essência do trabalho do cientista são os laboratórios, tortuosos 

caminhos onde os artigos são confeccionados. (LATOUR, 2000).  

 Após esse primeiro contato desastroso com a pesquisa, Débora passou a se interessar 

pela área da Astronomia. Junto com um colega foi até o Instituto de Astronomia de Geofísica 

(IAG), procurar por um orientador. Um professor do laboratório a recebeu calorosamente e 

deu a ela um livro gigante para ler. Depois de ler o livro, ela deveria retornar até a sala dele. 

No entanto, não conseguia entender nada do que lia e acabou desistindo. Resolveu tentar outra 
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coisa. Então começou a fazer uma disciplina optativa no Instituto Oceanográfico, e até que se 

interessou pelo tema. No entanto, após o contato com um professor da área e da leitura de 

alguns trabalhos, acabou achando chato e desistindo novamente. Mais tarde, foi apresentada 

por um colega a outro pesquisador, chamado Émerson, que atuava em Física Teórica:  

 
O Sidney me falou que estava trabalhando com o Prof. Émerson e que gostava 
muito. Fui lá também. E recebi um trabalho sério para fazer, com começo, meio e 
fim, teria que ler um artigo e fazer umas contas. Foi fantástico! Entendi o artigo e 
consegui fazer as contas. Sempre com ajuda e orientação. Fiquei e tornei-me uma 
física teórica. (MENEZES, 2008, p. 60).  

 
Uma característica de cursos como Física e Engenharia, levantada pelas físicas, é a 

necessidade de buscar por si próprio, de ir atrás de seus objetivos sem esperar que eles 

venham ao encontro de si, e isso está arraigado ao sucesso na área. No entanto, como se 

percebe nas falas de Débora, as relações com os colegas acabam ajudando em momentos de 

dúvidas. Não se sobrevive na Ciência sem estabelecer relações. Ou melhor, não se sobrevive 

na academia científica sem estabelecer relações. A Ciência é ela mesma uma grande teia de 

relações. (ROCHA, 2006)  

Marina, ao relembrar do orientador que teve no doutorado, destacou essa necessidade 

de ser independente, de agir por conta própria, sem ficar à espera das ordens e dos cuidados 

do orientador. Essa seria uma das bases para sobreviver na Ciência. A pedagogia do aprender 

a se virar sozinho, a resolver os problemas por conta própria havia sido destacada por Maria 

Rosa Lombardi (2006) em um trabalho realizado sobre as relações de gênero nas Engenharias 

no Brasil. De acordo com as pesquisas da socióloga, isso é ensinado em sala de aula e é uma 

realidade no cotidiano de trabalho dos/das engenheiros/as.  

Juliana narrou como foi que se descobriu na Física da Matéria Condensada, subárea da 

Física Experimental: 

 
Quando eu vim fazer mestrado aqui, eu sabia de uma coisa só, que eu queria fazer 
física experimental. Para trabalhar num laboratório, fazer os experimentos, ter os 
resultados… medir, analisar, fazer os gráficos. E dentro da Matéria condensada, eu 
gosto porque tem várias opções de temas bem atuais. Então, por exemplo, a gente 
trabalha com materiais voltados para dispositivos, como célula solar, transitores, 
telas dos celulares, que são temas bastante atuais, com relevância tecnológica, e eu 
queria fazer alguma coisa que eu soubesse que tinha alguma aplicação. Trabalhar 
com materiais, eu disse assim, “ah, isso tem alguma aplicação”, para ter motivação, 
sabe? E aí eu comecei mestrado aqui e fiquei. Fiz doutorado, pós-doc.100 

 

Marta trabalhou com diferentes temáticas na pós-graduação, mas sempre na área de 

Física da Matéria Condensada. Hoje, atua em cooperação com Juliana, na produção de 
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materiais orgânicos, como por exemplo, aparelhos eletrônicos portáteis passíveis de serem 

carregados pela luz solar, dentre outros objetos: 

 

A cada etapa eu fui trabalhar com sistemas diferentes. Então, agora eu estou 
trabalhando nessa parte de materiais orgânicos, na área de eletrônica orgânica. 
Depois que eu vim para cá, eu me inseri aqui. Mas antes, mestrado e doutorado, e 
pós doutorado, eu trabalhei sempre com coisas diferentes. O meu mestrado foi uma 
coisa meio teórica, na análise de um sinal que o laboratório tinha adquirido de 
experimental. Aí, quando eu fui para o doutorado, eu decidi que eu queria ser 
experimental. E aí que eu me interessei por essa área de microscopia. Na realidade 
eu já vinha antes tendo uma ideia disso, né. E no doutorado me interessei por isso, 
comecei a trabalhar com isso e a partir de então sempre trabalhei com 
microscopia.101 

 

O apoio financeiro e moral dos pais foram destacados pelas mulheres como essencial 

para a sua manutenção na graduação. No mestrado e no doutorado já tinham certa 

independência por conta das bolsas. No entanto, Marta deixou transparecer na entrevista o 

quanto “pedalou” na graduação para sobreviver, porque a família não tinha condições de 

sustentá-la. “Vendia risoles na graduação”. No mestrado e no doutorado a situação melhorou, 

já que podia contar com as bolsas. No entanto, ressaltou que a vida foi bem “apertada”, 

especialmente no pós-doutorado, realizado na cidade do Rio de janeiro: 

 

Eram dois mil reais pra viver no Rio de Janeiro. Há o que? Seis (sic) anos atrás? Isso 
não faz muito tempo. É muito diferente de agora, né. Uma bolsa de pós-doc agora é 
o dobro. Então, realmente, eu tinha que manter assim, na linha, na ponta do lápis, as 
contas, pra sobreviver, porque você, (risos) você apenas sobrevive! Mas em 
momento algum… acho que quando você está satisfeita com o que você escolheu, 
você dá um jeito, pensa que um dia vai melhorar.102 

Marina também passou por alguns apertos durante o mestrado e doutorado. Por conta 

das intrigas entre seu orientador e a coordenadora da pós-graduação, ela acabou ficando sem 

bolsa durante o mestrado e por um ano do doutorado, não porque não havia, mas por conta de 

jogos de poder. Mas a sua situação, embora contasse com grande ajuda familiar, não foi a das 

mais fáceis. O gosto pela pesquisa que desenvolvia é que foi primordial para a sua 

sobrevivência naqueles momentos.  

O doutorado, para Amélia, foi uma das fases mais dolorosas da sua formação enquanto 

cientista. As dificuldades inerentes do próprio ofício, do próprio objeto de pesquisa com o 

qual atuava na época, se somaram a um problema pessoal que acabou durando bastante 

tempo. Ela chegou mesmo a fazer um agradecimento indireto a todas as pessoas, da academia, 
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que lhe deram o apoio que necessitava naquele momento, que superaram as suas expectativas 

pela empatia que demonstraram: 

 

Foi muito difícil. Chegou um momento que parecia que não ia ser possível. Porque 
além das questões pessoais, né, o meu tema de doutorado foi um tema muito 
complicado, não dependia só de mim, então tinham problemas de ordem 
experimental mesmo, eu trabalhava com Física de Partículas, então o detector, as 
fórmulas, eles não facilitaram nada para o que eu precisava. Então, eu não tinha as 
variáveis nos bancos de dados para procurá-las diretamente, o modelo era além do 
modelo padrão da Física das Partículas Elementares. Então assim, uma série de 
questões complicadas que se somaram. Mas por outro lado, foi um crescimento, no 
meu ponto de vista, tanto pessoal quanto acadêmico muito grande, porque aprender 
com essas dificuldades, com essa falta de solução para um problema, (risos), me 
permitiu crescer bastante dos dois pontos de vistas.103 

 

Amélia terminava suas frases sempre com entonações positivas. Ela não abriu para 

mim qual teria sido o problema. Apenas disse que não ia esconder que havia passado por 

maus bocados num determinado momento, e que isso acabou interferindo no seu 

desenvolvimento como cientista, já que ela demorou mais tempo para encerrar o doutorado. 

Quando costumamos falar em cientistas, geralmente os vemos como alguém quase 

sobre-humano. Como alguém que é apenas mente, cérebro e uma enciclopédia ambulante. 

Quando vemos a pessoa ali, pronta, aparentemente inabalável, com um lattes bastante 

consistente, temos acesso a apenas um dado superficial. Mal imaginamos que além das 

dificuldades pelas quais passam os pesquisadores na resolução dos problemas de pesquisa, 

que são ossos do ofício, vem ainda consigo uma leva de outros problemas e necessidades que 

são da própria bagagem humana, mágoas, tristezas, dores.  

 Um dos aspectos negativos destacados nas falas das narradoras é o desconhecimento e 

a invisibilidade que a Física tem no país. As pessoas, no senso comum, têm pouco 

conhecimento sobre essa área e quando ela está, como no Brasil, sendo exercida quase que 

apenas em universidades, menos saber as pessoas tem sobre o que realmente fazem as pessoas 

que atuam no ramo. Para muitos/as, na universidade só tem professores e alunos. Não 

conseguem ver a universidade como um espaço muito mais abrangente, onde pesquisas 

importantes para o país são desenvolvidas, e onde doutores/as exercem, além da docência e 

orientação de alunos, muitas outras tarefas e responsabilidades. Para Débora 

A sociedade nem sabe o que é ser cientista. Não fazem ideia do que essas pessoas 
fazem. Eu falo “não, eu sou professora universitária”. Aí o cara já te enquadra. Mas 
ele acha que você só da aula. Aí eu falo “só dou oito aulas por semana”, aí eles 
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falam “só?!” Eles não têm ideia do resto. Acham que você dorme o resto do tempo. 
104 

 

 Na introdução do seu livro105, a cientista faz um desabafo sobre a desvalorização ainda 

atual dos cientistas, base para o desenvolvimento de um país, coisa que o Brasil ainda não 

conseguiu de fato, e onde profissões como jogadores de futebol e top models são valorizadas 

de uma forma muito superior em relação à profissão de cientista. Os jovens acabam se 

entusiasmando muito mais por essas áreas, do que por áreas que ficam no gueto, como a 

Ciência, por conta dessa invisibilidade e desvalorização, embora a Ciência seja essencial para 

gerar o bem estar social. Justificando a intencionalidade da escrita do livro, Débora salienta 

que: 

(...) Os pesquisadores brasileiros, apesar das dificuldades para financiar suas 
pesquisas, têm um perfil semelhante à de qualquer pesquisador mundo afora. Meu 
intuito, nesse livro, é mostrar que o cientista passa por um longo estágio de 
formação, maior do que qualquer profissional no mercado de trabalho. O título de 
doutor é apenas o primeiro degrau de uma longa escada que leva o pesquisador a ser 
capaz de ter ideias próprias, colocá-las em prática e começar a formar outros 
pesquisadores. (MENEZES, 2008, p. 11).  

 

Juliana sente o reconhecimento social fora da academia quando conta às pessoas qual 

é sua profissão, mas percebe que existe ainda um desconhecimento grande sobre o que é, na 

verdade, Física. Até mesmo sua mãe, que não teve uma formação além do ensino básico, não 

sabe dizer aos outros qual é exatamente a profissão da filha: 

Às vezes eu ouço, principalmente lá na minha cidade, que é cidade pequena, se é 
Educação Física. Se você fala Física, “ah, Educação Física? Que legal!” “Não, não, 
é Física!”. Lá, pelo menos eu sinto que as pessoas não sabem muito bem o que é que 
é. A minha mãe aceita mais fácil Química, não sei por quê.106 

  

Para Marta, esse descaso com os trabalhos dos cientistas no Brasil encoberta o quanto 

é amplo a vida de um pesquisador na universidade.  A rotina vai muito além da preparação de 

aulas e das aulas dadas, já considerando aqui que preparar aulas para o ensino superior não é 

uma coisa fácil, demanda organização, mais estudo, pesquisa, criatividade, didática, e cobra 

do pesquisador um tempo rotineiro pra se dedicar àquela função. Depois, tem as orientações 

de trabalhos de pesquisa, sejam eles no nível mais básico, na graduação, ou num nível 
                                                           
104 MENEZES, Débora. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016. 
105 _____. Nos bastidores da Ciência. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008 
106 ECCHER, Juliana. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, setembro de 2016.  
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superior, dissertações de mestrado e teses de doutorado, onde se formam outros 

pesquisadores. Além disso, que também não é uma missão simples, pois é muita 

responsabilidade orientar pessoas na pesquisa, tem as tarefas administrativas a serem 

exercidas na universidade, que são encargos administrativos, desde os grandes cargos, as pró-

reitorias, aos menores cargos, as coordenadorias de ensino, de pesquisa, de extensão, enfim. 

Essas atividades também são desempenhadas por esses/as mesmos/as pesquisadores/as. 

Portanto, é necessário deixar claro aqui, a vida de um pesquisador na universidade é muito 

dinâmica e agitada: 

(...) O professor da universidade, que faz pesquisa também, (...) tem 40 horas 
semanais: 20 horas para pesquisa e 20 horas para ensino. E dessas 20 horas pra 
ensino e pesquisa você tem que saber conciliar. Aí o pessoal fala “Pô, mas você só 
dá isso de aula durante a semana?” Mas a pessoa não tem a menor noção do que rola 
aqui dentro, né, todas as outras tarefas. Você não tem secretária, você tem que fazer 
tudo por você. Tem que fazer uma prestação de contas num projeto? Te vira! Porque 
não vai ter uma pessoa aqui pra fazer prestação. (...) A gente tem que fazer tudo! 
Então, é outro ritmo. E às vezes você tem que ouvir “Pô, mas você só da isso de 
aula?” Aí você tem que dizer “Isso e mais algumas outras coisas eu faço também”. 
Porque às vezes as pessoas não entendem, eles não sabem como que é uma vida na 
universidade.107 

 

 Cientista de uma geração anterior, Sônia Peduzzi destacou os comentários que 

costumava ouvir quando dizia o que fazia da vida. Numa sociedade capitalista, uma das 

primeiras perguntas que as pessoas fazem, ao conhecerem alguém, é sobre que função a 

pessoa exerce. É aquela pergunta básica e costumeira: “E então, você faz o quê da vida?” 

Sônia evitava ao máximo dizer às pessoas que fazia Física. Na época, quando ainda estava no 

início da carreira, era menor o número de mulheres na Física. Portanto, quando informava que 

estudava Física, as réplicas eram sempre de espanto, tanto pelo número diminuto de mulheres 

na área quanto por ser uma área pouco conhecida no Brasil, e para aqueles que conheciam 

mais ou menos a disciplina de Física apreendida no Ensino Médio, esse era um campo para 

pessoas malucas, porque era difícil demais:  

Essa reação de “ah, mulher na Física!”, isso aí eu já cansei de ouvir, né. Era mais 
comum antes, hoje até menos. Já estão pronunciadas. Mas realmente “ah, mulher na 
física!”, “ah, mulher fazendo física!”. Aí logo em seguida vem à frase, né, “nunca 
gostei de física quando era estudante”. (Risos). Essa normalmente é a sequência 
“nunca gostei de física” (risos). Porque alguém chegar e dizer “Pô, eu já gostava de 
física”, seria até estranho, né, (risos). Cansei de ouvir “Puxa, fui fazer História, fui 
fazer Direito, para não ver Física”.108 
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 Foi difundido, no senso comum, que a Física é profissão para pessoas geniais e 

incríveis, que não deixam de ser consideradas como loucas – a genialidade e a loucura 

parecem andar de mãos dadas nessa perspectiva. Uma pessoa considerada muito inteligente, 

que lê muito, logo é vista com desconfiança: “Ela não pode ser completamente normal”. No 

Ensino Médio, lembro que os professores de Física eram enquadrados dentro desse perfil –

brilhantes e loucos. Essas mulheres cientistas manifestaram incômodo com esse perfil ainda 

corrente, embora hoje, como informou Sônia, parece ter diminuído. Por que essa coisa de 

louco incomoda as mulheres? A loucura para as mulheres tem uma carga muito negativa 

ainda, porque sempre foram consideradas loucas por fazerem algo que não era esperado que 

fizessem. Aquelas que fugiam das normas eram chamadas de loucas. Depois, mais tarde, na 

Modernidade, a loucura feminina passou a ser levada a sério. Tornou-se doença, um mal, que 

requeria estudo e tratamento. E isso, por sua vez, esteve atrelado à sexualidade da mulher. 

(FOUCAULT, 1988). 

Já vimos em alguns filmes contemporâneos em que mulheres inteligentes demais são 

chamadas de loucas. Na série de filmes Harry Potter109,podemos fazer uma associação entre 

as práticas de bruxaria com práticas científicas, e a partir disso entender que como a bruxaria, 

a ciência também pode ser destrutiva e conferir poder aos sujeitos. Hermione Granger era uma 

bruxinha (cientista) muito inteligente. Ela andava por todo lado na escola de bruxaria com 

livros nas mãos. Passava suas horas de repouso lendo, na biblioteca ou em qualquer outro 

lugar. E nas salas de aulas, tinha resposta para todas as perguntas, o que chegava a chatear os 

seus professores. Era chamada de intrometida pelo temido professor Severo Snape. Antes de 

se tornar amiga de Harry Potter e Ronald Weasley (Rony), era evitada pelos dois, 

especialmente por Rony, que a achava chata demais, petulante por sempre saber de tudo, por 

ser a espertinha, aquela que fica te corrigindo quando você pronuncia as palavras de forma 

                                                           
109Os filmes do universo Harry Potter foram adaptações dos livros, de mesmo título, de autoria da inglesa Joanne 
Kathleen Rowling. O primeiro livro da saga foi lançado em 1997, Harry Potter e a pedra filosofal, que foi 
adaptado e lançado para os cinemas em 2001. A história narra as aventuras de um aprendiz de bruxo chamado 
Harry Potter e de seus amigos Rony Weasley e Hermione Granger na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, 
dirigida por Album Dumbledore. O principal ponto da história é o combate entre Harry e Lord Voldemort, um 
bruxo das trevas que busca imortalidade e que foi o responsável pelo assassinato dos pais de Harry. Os filmes e 
livros dessa franquia são sucessos de vendas e de público. Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-
arte/noticia/harry-potter-completa-20-anos-relembre-historia-e-veja-numeros-da-saga.ghtml> Acesso em 08 de 
julho de 2017 
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incorreta. E em certa ocasião Rony fala sobre ela a Harry “Ih, aquela dali é louca”. A menina 

sai chorando.110 

 Existem claro, outras produções fílmicas e literárias onde essa imagem de mulher 

cientista e louca está retratada. E não é um adjetivo que recai só sobre as mulheres que estão 

na Ciência. Acaba recaindo sobre os homens também. No filme Tá chovendo hambúrguer, 

por exemplo, o personagem Flint, que faz um jovem cientista, também é retratado como 

maluco e esquisito. Por considerarem-na louca e esquisita pela escolha da profissão, Sônia 

omitia sempre que possível o que fazia da vida: 

 

Tanto que eu nem dizia que eu fazia física na época. Se eu não precisasse, eu nem 
dizia que eu fazia física porque, aquela história, de te taxar de, né, “ah, fazer física, 
mulher?”, então… claro, eu não mentia, mas eu não ficava anunciando assim. 
Porque exatamente era essa a reação.111 

 
 

 Dizer às pessoas com orgulho o que fazemos faz parte de manter uma autoestima, 

porque infelizmente, a meu ver, a nossa vida está muito atrelada à nossa profissão. Ter que 

evitar anunciar a própria profissão para evitar desconfortos e comentários que a constrangiam 

era, ao mesmo tempo, uma forma de fuga e de resistência de Sônia às visões padronizadas das 

pessoas daquela época.  

 Embora Sônia tenha dito que hoje isso já diminuiu e que as pessoas passaram a olhar 

para a presença das mulheres na Física de outra forma, encarando essa profissão como um 

lugar onde as mulheres também podem estar,e estando as mulheres já estabelecidas, Amélia 

demonstrou não sentir as coisas dessa forma. Ela narrou um episódio que aconteceu 

recentemente, quando estava em uma clínica médica esperando para fazer alguns exames, e 

havia uma mulher ao seu lado que começou a conversar com ela. E, claro, uma das primeiras 

questões que essa mulher lhe fez foi sobre o que Amélia fazia da vida. Quando Amélia 

informou que era física, essa mulher caiu na risada: 

 

Aí eu fiquei parada, olhando pra ela, ela disse “eu nunca conheci uma física! É a 
primeira física que eu vejo na vida!” Ela ria, ria, ria, compulsivamente. Aí depois, 
você via que era um riso de nervoso. Aí depois ela começou a contar um pouco da 
vida dela, falar do projeto de um livro, no ponto de ônibus, que era ela que 
coordenava, e começou a contar um pouco da vida dela, enfim. Daí ficou mais 
leve.112 

                                                           
110 Não é a intenção desta dissertação problematizar as relações existentes no universo de Harry Potter. Uso-os 
como exemplo para pensarmos como ainda são recorrentes as representações de mulheres cientistas ou de 
mulheres muito inteligentes como loucas, chatas e arrogantes.  
111 PEDUZZI, Sônia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016. 
112 DOS SANTOS, Amélia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  



130 

 
 

 Nesse texto, a pretensão era falar sobre as escolhas de profissão dessas mulheres, e 

como essas escolhas não são feitas sem influências. Elas são pautadas pelas intervenções de 

outrem presentes nas vidas das jovens e pelo contexto no qual cada uma pertencia. Foi 

possível falar também das reações das pessoas em relação à opção por uma carreira 

“incomum” para mulheres, reflexo de padrões culturais dos contextos históricos onde elas 

estavam inseridas. Outra pauta desse texto foi como essas mulheres sentiram em diferentes 

períodos em que atuaram como Físicas o reconhecimento social ou o não reconhecimento que 

sua profissão teve no Brasil. 

 

2.4 OS ESTABELECIDOS E AS OUTSIDERS: SER MULHER EM ARENA MASCULINA  
 

As relações sociais entre homens e mulheres, que não se alicerçam em causas 

biológicas, são construídas historicamente e assumem roupagens diferentes na medida em que 

estão inseridas em diferentes espaços geográficos e diferentes contextos históricos e culturais. 

São, portanto, mutáveis e se modificam ao longo do tempo e nos espaços. (BOURDIEU, 

2002). Assim como todo campo social e histórico, a Ciência é também estruturada por essas 

relações de poder, determinadas pelo gênero, pela geração, pela raça e pela classe. 

Por essa perspectiva, nesse texto analiso a inserção dessas sete mulheres na Física, 

verificando como elas sentem a sua presença num lugar ainda dominado por homens e de que 

modo elas agem frente às situações de manifestação de poder. Na sociedade machista na qual 

estavam inseridas essas mulheres, ser mulher e ser cientista era uma pressão dupla. Para 

sobreviver nesse meio, como demonstraram, era necessário aprender a lidar com as situações. 

Era preciso resistir. E para tanto, havia de se entender as regras do jogo e dominá-lo.  

Utilizei no título a dicotomia “outsiders-estabelecidos” para me referir  “às de fora e os 

de dentro”, expressão empregada por Norbert Elias em suas análises sobre as relações de 

poder em uma comunidade de trabalhadores operários na Inglaterra. Acredito que essas 

categorias podem contribuir para entendermos os mecanismos utilizados por um determinado 

grupo para dominar ou excluir o outro, como aconteceu em alguns momentos na realidade 

dessas mulheres. (LOMBARDI, 2005: 132). 

 Na base dessa configuração “ousiders-estabelecidos”, está a disputa por poder e 

glória. O grupo estabelecido detém o controle das posições de poder e de prestígio na sua 

comunidade, e procura afastar o outro, os outsiders, dessas posições por meio de diferentes 

estratégias. Um grupo unido em frente a outro contribui para gerar um excedente de poder, 
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reservando-lhe os melhores cargos, as melhores posições sociais, as melhores relações, 

deixando os membros de outro grupo numa situação desfavorável. (ELIAS; SCOTSON, 

2000).  

O termo “estabelecidos”113 foi utilizado por Elias e Scotson para designar grupos de 

pessoas que ocupam posições de prestígio e de poder. Estabelecido é o grupo que se vê e que 

é visto pelos demais como “boa sociedade”, como melhor e poderoso, que possui autoridade e 

influência sobre os demais. A partir desse grupo, uma identidade social é construída para 

aquela comunidade, onde alguns atos feitos por esses grupos tornam-se tradição.  

Na contrapartida de “estabelecidos”, está o outro termo, “outsiders”, que são aqueles 

membros que não fazem parte da “boa sociedade”. Esses membros constituem um conjunto 

heterogêneo, em que as pessoas se unem por laços sociais menos intensos do que aqueles que 

unem os estabelecidos. O termo “estabelecidos” foi utilizado pelos ingleses para se referir à 

minoria de melhores na sociedade: excelentes cientistas, artistas, os cortesãos, os distintos 

burgueses, os membros de um clube social, etc.  

As palavras outsiders e estabelecidos são intraduzíveis, porque descrevem uma forma 

tipicamente inglesa de conceituar as relações de poder, de um modo abstrato. 114 Contudo, 

Elias (2000) esclareceu que essa teoria poderia ser aplicada a uma gama de padrões mutáveis 

da desigualdade humana, relações entre classes sociais, entre etnias, entre homens e mulheres, 

homossexuais e heterossexuais, enfim.  

Os outsiders eram considerados, pelos estabelecidos, como pessoas de menor valor. 

Faltava-lhes, aos olhos da “boa sociedade”, virtude humana superior que o grupo dominante 

atribuía a si. Os membros dos grupos poderosos pensavam-se enquanto superiores aos outros 

sem poder ou com menos poder. E podiam, inclusive, fazer os indivíduos, do outro grupo, 

sentirem-se inferiores e carentes de virtudes. O grau de coesão que conectava os antigos 

integrantes das comunidades reservava aos membros do seu grupo os melhores cargos nas 

organizações locais, excluindo os demais moradores da localidade, carentes de coesão. Por 

sua vez, a exclusão dos demais membros era necessária ao grupo dominante, para manter sua 

coesão e preservar a identidade que afirmava a sua superioridade. Buscava-se, assim, por 

evidências para provar que o outro grupo, o outsider,era ruim e inferior, mesmo que, em 

verdade, não existissem diferenças entre os dois grupos: eram todos trabalhadores, todos da 

mesma nacionalidade. A única diferença era o tempo vivido naquele lugar.  
                                                           
113 Establishment e established em inglês.  
114 Os estabelecidos e os outsiders é um dos trabalhos mais importantes escrito por Elias. A pesquisa foi 
realizada em fins dos anos 50 em uma pequena comunidade batizada com o nome fictício de Winston Parva. 
Essa obra foi editada pela primeira vez em 1965, quando Elias já lecionava na Universidade de Leicester. 
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É comum não se distinguir a estigmatização grupal e o preconceito individual, como 

se fossem a mesma coisa, e não estabelecer relações entre eles. Geralmente não se estigmatiza 

uma pessoa como inferior às outras. Taxa-se de inferior uma coletividade de indivíduos que 

passam a serem considerados de menor valor que os outros. Segundo Elias (2000), o desprezo 

que se tem de um grupo sobre outro aponta para um equilíbrio de poder instável. Afixar um 

rótulo de inferioridade a alguém é uma arma utilizado por aquele que se quer manter como 

superior. Esses estigmas costumam penetrar na autoimagem do grupo outsider e enfraquecê-

lo socialmente. Em Winston Parva, a vinda dos recém-chegados era vista como uma ameaça 

ao grupo antigo e dominante. A desunião dos recém-chegados facilitava o domínio dos 

antigos sobre eles. Eles poderiam por em ameaça as normas e leis existentes, que conferiam a 

identidade de superioridade aos estabelecidos.  

Tentamos empregar essa análise que Elias e Scotson fizeram sobre essa pequena 

comunidade de trabalhadores ingleses às nossas análises sobre os cientistas na Física na 

UFSC. Nesse departamento, há diferenciações entre homens e mulheres. O grupo masculino é 

mais antigo, já que nos primórdios do curso de Física dessa universidade havia pouquíssimas 

mulheres. Sônia Peduzzi foi, por muito tempo, a única representante do seu sexo. Alguns anos 

depois, como a entrevistada salientou, foram chegando mais mulheres.  

Algumas situações conflituosas que se desenvolvem no cotidiano do departamento de 

Física são pautadas pelo embate entre gerações.  A vontade de alguns em inovar o 

departamento se confronta com o comodismo dos mais antigos, que não apreciam as 

mudanças, e da mesma forma, as relações de gênero variam conforme os contatos entre as 

diferentes gerações. Alunas e docentes entrevistadas abordaram que o machismo é mais 

praticado, ou melhor, torna-se mais evidente pelo contato entre elas e professores e 

pesquisadores mais velhos. São eles os mais resistentes à presença feminina no curso de 

Física.  

Para Elias e Scotson, (2000), as piadas, as brincadeiras, bem como as fofocas e os 

mexericos são mecanismos de defesa utilizados por grupos que se sentem ameaçados, ainda 

que essa insegurança seja apenas imaginária. Mesmo que as mulheres não representem uma 

ameaça concreta aos homens, as brincadeiras e piadas, por exemplo, alimentam o carisma do 

grupo estabelecido à medida que desconcertam o grupo outsider, enaltecendo um lado e 

caluniando ou inferiorizando o outro. Esse tipo de recurso intimida o grupo menor e contribui 

para configurar o ambiente científico como um lugar de hostilidades, competições e vaidades. 

De acordo com o que ouvi nas falas das cientistas, os mecanismos de intimidação 

eram mais severos nas décadas passadas, já que a presença feminina era menor. Na 
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atualidade, as competições assumiram uma roupagem discreta, mas ainda existem. As que 

mais tinham desejos de ascenderem academicamente e que se tornaram grandes pesquisadoras 

e fizeram-se serem reconhecidas demonstraram terem sofrido mais ameaças e assédios do que 

as “mais acomodadas e silenciosas”. Esses relatos comprovam que à medida que as mulheres 

foram entrando em maior quantidade para a Física, as pressões foram diminuindo. No entanto, 

não desapareceram.  

Ainda que integrantes da Física enquanto profissionais capacitadas e atuantes nesse 

campo, essas mulheres constituem uma parcela outsider nesse grupo por serem vulneráveis, já 

que estão em minoria. As concepções de gênero que ainda configuram o campo social e o 

profissional, em particular, permanecem exercendo o seu papel simbólico, justificando a velha 

ordem em que o feminismo está subordinado ao masculino. No entanto, essas mulheres têm 

agido à medida de suas possibilidades, de forma resistente a essa configuração, procurando 

modificá-la, enfrentando os jogos de poder, ocupando espaços, fazendo alianças, lutando pelo 

seu reconhecimento na Física.   

Marina Hirota, que embora tenha demonstrado em certos momentos em sua entrevista 

um pensamento machista em relação às mulheres e ao comportamento feminino, reforçando 

estereótipos de gênero feitos pelos homens para inferiorizar as mulheres, corroborando com 

eles, disse que percebe nas físicas da UFSC uma atitude atacante e intimidadora, e não passiva 

e receptiva - “comportamento normal nas mulheres”, na percepção dela. 

 Ainda que a convivência com os pares na academia venha ocorrendo nos últimos anos 

e na maioria dos dias, como demonstraram as entrevistadas, de forma amistosa, em momentos 

de tensão ou de contingência, a discriminação de gênero e o assédio, tanto moral quanto 

sexual, se evidenciam.  

Amélia tratou em sua entrevista sobre a discriminação de gênero e de raça no 

Departamento de Física e na UFSC. Para a cientista, essa situação, que era mais evidenciada 

no passado, hoje ainda vem à tona, porque, como disse ela, esse assunto é pouco debatido na 

academia, especialmente na área de Física, e se não há debate não há resolução de problemas. 

Eles apenas se mascaram e tornam-se acobertados por uma aparente igualdade entre homens e 

mulheres, entre brancos/as e negros/as: 

 

Acho que está na cultura do local mesmo. Essas questões só vieram a me causar, 
digamos assim, depois que eu me mudei para cá. No Rio, tinha passado por 
situações corriqueiras, no comércio, numa loja, que a pessoa acha que você não vai 
poder comprar, ou te discrimina. Mas não me lembro, no Rio de Janeiro, na 
Universidade se tinha, eu não me dei conta. Sim, tinham poucos negros, e até me 
lembro de uma amiga que falou: “É, só tem nós duas aqui”. Nunca tinha parado pra 
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perceber. Inglês, curso de inglês, você vê que há uma seleção. Mas lá, eu nunca 
parei pra me perguntar sobre essas coisas. Já aqui, desde que cheguei. Eu nunca 
gostei de me ancorar nesse tipo de coisa, mas são questões que… são questões 
veladas! Essas questões nunca são explícitas, elas não vão ser verbalizadas, está no 
comportamento, na forma de agir das pessoas.115 

 
 

 As manifestações de machismo e racismo ocorrem de formas sutis e ocultas na UFSC 

e no Departamento de Física, e para Amélia, ainda com todos os esforços que foram feitos, 

tanto por políticas públicas quanto pelos trabalhos dos/as intelectuais e militantes sobre as 

questões étnico-raciais, as questões de gênero e em relação à representação feminina nos 

espaços públicos, poucos avanços tivemos. Claro, a discriminação e o preconceito de cor e de 

gênero só é sentido por quem é negro/a,por quem é mulher, por quem é gay. Aqueles/as que 

não se enquadram nessas categorias negam a existência dessas práticas e avaliam a realidade 

como excelente e plena de harmonia. Eu a pedi para falar sobre como e quando essas 

discriminações se manifestam/vam:  

 

Não é assim na lata, é uma brincadeira infeliz, são coisas assim bem sutis, mas aí eu 
acho que nessa hora alguém tem que ser mais esperto. Então, felizmente, nessas 
situações, eu não entrei na pilha, eu não entrei na provocação, eu procurei sempre 
reagir ou fazer de conta que não entendi, por mais que aquilo me deixou triste. Para 
não dizer que nunca entrei num embate, um dia a gente começou a conversar sobre 
essa questão, que veio à tona, a cultura do estupro, e aí ficou claro que as pessoas 
não aceitam mesmo, né, e aí eu tentei trazer esse assunto numa sala cheia de gente e 
foi mortal! Não fui feliz não (risos), não foi uma experiência feliz não! Mas é uma 
coisa que as pessoas não querem falar, elas entendem que elas estão na abordagem 
correta. Que você é que está delirando, que você está vendo coisa onde não tem.116 

 Segundo a experiência da professora e cientista Amélia, essas questões culturais são 

difíceis de serem alteradas nas gerações mais velhas. Contudo, acredita que pela Educação é 

possível construir nos/as jovens uma cultura diferente, desconstruindo o racismo e as 

diferenças de gênero, que na perspectiva dela, são construções culturais. Outra questão que fiz 

a ela foi a respeito de como essa nova geração tem se comportado em relação a essas 

questões, já que o trabalho dela a permite entrar em contato com pessoas de diferentes 

gerações, ao que ela respondeu: 

 

Eu posso te dizer que você vai ter um ou outro aluno que vai te abordar de uma 
maneira diferente porque você é mulher, porque você é negra. E não vai te dizer 
isso. Mas às vezes, ele não vai dar credibilidade para o que você fala. Mas eu tive 
problemas assim muito específicos. Foi chato, mas assim, é um ou outro que faz 
isso. Não é uma turma inteira, você está entendendo? E é mais irônico. Você vê esse 

                                                           
115 DOS SANTOS, Amélia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
 

116DOS SANTOS, Amélia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
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tipo de comportamento mais severo na pós-graduação do que na graduação. Porque 
aí envolve outras variáveis, você tem todo um extremismo intelectual em torno, as 
pessoas acabam absorvendo brigas ou diferenças dos respectivos orientadores, a 
coisa vai por outro caminho.117 

 Ainda que nos jovens a manifestação de racismo e machismo tenha se mostrado 

diminuta, ela ainda ocorre, e não ocorre de forma explícita, mas sim de modo sutil, através da 

ironia ou por meio do deboche, quando os jovens não dão crédito para as professoras e 

duvidam de sua capacidade. Para Amélia, as situações não podem ser resolvidas por meio do 

embate direto. Na visão da física, o embate direto não resolve e pode piorar a situação, já que 

as pessoas não admitem as suas próprias atitudes e falhas. A acadêmica acredita que somente 

uma educação libertadora e transformadora pode desconstruir a cultura do machismo e do 

racismo, ainda presentes nas gerações mais novas. 

 As entrevistadas, em sua maioria, concordaram que os assédios sexuais e morais eram 

mais recorrentes nas décadas anteriores. Em tempo recente, tem acontecido pouco, no entanto, 

a discriminação de sexo ainda ocorre na forma de “desconsideração de que as mulheres são 

competentes, de que elas são tão capazes quanto os homens de fazer ciência”.118 

 Como eu queria ouvir de diferentes gerações de mulheres que adentraram na Física da 

UFSC como estavam as relações de gênero nesse meio, fiz algumas entrevistas com 

estudantes finalistas do curso de graduação em Física, e uma das meninas salientou que existe 

essa discriminação de sexo nas relações de gênero e que ela se manifesta de modo indireto, 

quando, por exemplo, os garotos não dão a mínima para as soluções oferecidas pelas garotas 

para resolver determinado problema nas aulas de laboratório, ou quando os professores fazem 

comentários e brincadeiras que diminuem as meninas: “Isso você consegue fazer, é só mexer 

a panelinha”, e “pelo menos tem menina aqui para lavar a louça” são comentários comumente 

ouvidos em laboratórios pelas garotas, especialmente da parte de docentes/pesquisadores mais 

velhos. Juliana Echher narrou alguns comentários feitos por homens, revestidos em tons de 

brincadeira, muito comuns em laboratórios:  

 

Eu já ouvi que “ah, a mulher para trabalhar em laboratório é muito sentimental, se 
der algo errado, ela já vai chorar”, que “com homem tudo se resolve mais fácil, 
porque tu fala isso e fala aquilo e todo mundo fica bem”, “que onde tem mulher tem 
mimimi”. Eu mostro trabalhando, que eu sou tão ou mais forte quanto qualquer um 
deles. Até sobre TPM tem piadinhas que a gente escuta: “ah, deixa, tu ta na TPM”, 
mas tem homem que tem bem mais TPM! É só porque a gente não fala isso.119 

                                                           
117_____. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016. 

118 CORDERO, Marinês. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, setembro de 2016. 
119 ECCHER, Juliana. Entrevista concedida a Kariane Svartz. Florianópolis, setembro de 2016. 
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 As mulheres também denunciaram ocorrências de assédio moral que visavam ameaçar 

seu trabalho e sua posição alcançada na universidade. Débora Menezes, que está no 

Departamento de Física há 24 anos, precisou enfrentar uma situação de assédio moral em que 

o objetivo do autor da conduta era nada mais do que abalar a posição de Débora no 

laboratório e diminuí-la na escala acadêmica, tirando-lhe privilégios galgados com muito 

custo. Isso ocorreu quando ela estava grávida do primeiro (e único) filho, há 22 anos.120 

Muitas vezes, o assédio também se camufla em tons de brincadeira, dificultando sua 

identificação e o seu enfrentamento. Foi o que aconteceu com Marina Hirota, quando estava 

passando pelo seu estágio probatório na UFSC: 

 

Tem coisas com relação a assédio moral que eu acho que já rolaram, mas como eu 
sou muito tranquila, eu não levei a sério isso. Mas uma outra professora que estava 
comigo falou: “Isso é assédio moral”. O presidente do estágio probatório chegou 
para mim e disse: “Olha, cuidado! Se você não fizer as coisas que eu te peço, eu sou 
presidente do seu estágio probatório…”, aí eu dei uma risadinha. Então, me falaram 
que isso pode ser considerado assédio moral e depois eu falei: “É mesmo”. Aí eu já 
cortei ele da próxima vez que ele falou isso e nunca mais me falou.121 

 
 

 Temos que considerar ainda que a universidade é um campo mais igualitário que 

outros, na sociedade. As pessoas são admitidas em concursos, cujo processo pode ser mais 

democrático. Ou não. Mas no discurso, ao menos, mostra-se mais democrático. Mas ainda 

assim, a discriminação e o assédio moral e sexual contra as mulheres se operam no cotidiano 

de trabalho. Para Amélia, a relação entre homens e mulheres no FSC foi e ainda é: 

 

Muito machista. Tem mulheres que enfrentam mesmo, falam de igual para igual. 
Tem hora que tem ser agressiva, é isso que eu queria te dizer, tem horas que você 
precisa ser agressiva para ser ouvida, porque o comportamento normal é de 
desconstruir. Desfazer daquilo que está sendo feito, por melhor que esteja. Há uma 
tendência em olhar com o pior olhar possível. Esse é um comportamento, que estou 
dizendo, que é uma cultura. Uma vez que você entrou, eu acho que você não tem 
que se intimidar com esse tipo de coisa. Até hoje eu prefiro levar as coisas assim, 
muito tranquilamente, bem calminha. Até agora eu não vi necessidade de entrar em 
nenhum confronto. Mas às vezes é necessário, você tem que enfrentar para ser 
ouvida, para marcar seu lugar, né? E seguir em frente, desempenhar o teu 
trabalho.122 

  

A impressão que tenho é que não são todas as personalidades que conseguem 

sobreviver nesse ambiente. Pessoas (e isso homens e mulheres) que tem dificuldades de se 

                                                           
120 Ver capítulo três. 
121 HIROTA, Marina. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
122 DOS SANTOS, Amélia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016. 
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impor sobre as outras, que são mais tímidas, podem não conseguir lidar com as pressões e não 

se realizarem na carreira científica. 

 Outro problema detectado na fala de Marina Hirota, e que foi possível intercalar com 

algumas reclamações das jovens estudantes de Física, se trata acerca dos problemas de 

segurança do campus da UFSC, onde as alunas, professoras e pesquisadoras estão expostas à 

perigos como estupro, já que alguns departamentos, como o Espaço Físico Integrado (EFI) e o 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM), são mal iluminados, antigos e mal situados 

no campus. O EFI e o CFM (conhecido como labirinto, porque parece com um), são antigas 

instalações onde ocorrem algumas aulas da Física. Uma das estudantes entrevistadas relatou 

que é muito comum ocorrer assaltos à noite, durante as aulas, quando os/as alunos/as saem 

sozinhos/as para ir ao banheiro. As meninas evitam andarem sozinhas, amedrontadas com a 

possibilidade de serem abordadas por homens mal intencionados. Esse prédio não tem 

estrutura alguma para funcionar enquanto departamento de salas de aulas. Ele é escuro 

durante o dia. Durante a noite é muito pior.  

 Marina Hirota narrou uma situação infeliz na qual uma docente foi exposta à esses 

riscos, e não foi por negligência, mas por conta das rixas entre pesquisadores, derivadas da 

inveja e das disputas acadêmicas. Além de não resolver o problema da segurança, deixando as 

estudantes e docentes à mercê de estupros, que amedrontam cotidianamente todas as 

mulheres, limitando sua circulação nos espaços públicos, utilizaram dessa defasagem na 

estrutura do prédio da Física para atingir a colega e fazer demonstrar o seu poder superior 

sobre ela: 

 

Aqui no departamento tem uma professora que é muito bem sucedida. Muito. E, é 
sempre boicotada, sempre. (Risos). Ela é ótima, ela me ajuda muito, porque ela tem 
muita experiência. Mas é sempre boicotada. Então, é política do departamento que 
não se dê disciplinas para professoras mulheres à noite, por uma questão de perigo 
mesmo. E eu acho isso muito legal, porque dar aula à noite no EFI, ou no labirinto, 
eu acho super perigoso, tá? Não tem como você fugir ali. Mas por que dar uma 
disciplina, na sexta-feira, das 8 as 10 (da noite) para essa professora que já está aqui, 
que já é professora titular, entendeu? Para que dar uma disciplina que ela vai ter que 
dar aula sexta-feira à noite das 8 as 10? Faz sentido para você?123 

 

Outra barreira que divide homens e mulheres na Física refere-se à sexualidade. Débora 

já “levou” muita cantada. Hoje, essas práticas inexistem contra ela. No entanto, quando jovem 

e estudante, a situação era mais pesada: 

 
                                                           
123 HIROTA, Marina. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
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Era muito comum, até muito tarde. Não sei se com todas as mulheres. Mas comigo 
foi. Porque o ambiente era masculino e eu era mais miudinha, magrinha, eu danço 
balé, então não sei se passo uma imagem de fragilidade, que tornava mais fácil isso, 
mas levei muita cantada.124 

  

Para Débora, como as mulheres eram em poucas nos círculos da Física, não se 

enfrentava essa situação com confrontos. Não se reagia. Baixava-se a cabeça, evitava a pessoa 

que a feriu, mas não levava o problema adiante, porque a chance de a mulher sair mal na 

situação era grande. A culpa poderia pender para o lado delas e o problema poderia aumentar 

de tamanho. Então, evitava-se o confronto. Conforme a quantidade de mulheres foi crescendo, 

o que aconteceu muito recentemente na Física, e as mulheres foram se empoderando através, 

especialmente, da Educação e do contato com as discussões feministas, o assédio sexual 

passou a ser enfrentado pelas mulheres, evidenciado e criminalizado na academia. Isso não 

significou, entretanto, que ele tenha deixado de ocorrer. No entanto, era mais comum antes. 

Não era visto como um problema, dentre os homens, assediar as colegas e alunas, vê-las como 

objeto sexual.  

 Marta já sofreu assédio enquanto ainda estudante de Física na Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM). E exatamente como Débora, evitou levar a situação adiante:  

 

Olha, é complicado. Eu já percebi que eu estava sofrendo assédio. Então você cai 
fora, faz de conta que não está acontecendo nada, e sai da sala. É difícil. E daí você 
tem que saber que você… se fosse hoje, eu acho que eu agiria diferente. Mas 
naquela época não, eu percebi e disse: “Então tá professor, muito obrigado”. Tirei 
minhas duvidas e caí fora. Hoje eu acho que eu reagiria diferente. Porque você 
amadurece. Eu acho que hoje as pessoas mesmo se fossem estudantes, eu acho que 
antigamente, ou era mais de mim, você tinha aquela coisa mais de respeitar. Era 
mais reservada, né? Você tem medo, talvez medo. Agora não. As pessoas sofrem 
assédio, botam a boca no trombone e tal, mudou bastante isso.125 

 
 

 Eu não sei se posso concordar com essa visão tão otimista da professora Marta. Se na 

área da Física o assédio sexual tenha diminuído, pode não ser realidade em outros cursos mais 

arraigados à masculinização. Marinês, que já frequentou por alguns anos o curso de 

Engenharia da Produção na UDESC e na UFSC, chegou a exemplificar os tipos de piadas que 

os rapazes faziam com as moças do curso em sala de aula e laboratório. As piadas sempre 

tangiam à sexualidade das mulheres. No entanto, é fato que o assédio sexual tem sido 

enfrentado, diferente do que ocorria em décadas anteriores. E é pouco provável que essa 

situação regrida.  

                                                           
124 MENZES, Débora. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016. 
125 ROSSO DOTTO, Marta. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, setembro de 2016.  
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 A Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD) da UFSC foi criada, em 

2016, para acompanhar e avaliar implementação de política de ações afirmativas e de 

valorização das diversidades da universidade, abrangendo a graduação e a pós, bem como a 

contratação de pessoal e gestão institucional. Ligada a ela, a Coordenadoria de Diversidade 

Sexual e Enfrentamento da Violência de Gênero, em teoria ao menos, recebe e encaminha 

denúncias de mulheres em situações de violência, e busca pela garantia de direitos humanos 

na UFSC. Ela tem agido na capacitação de pessoal desenvolvendo palestras em torno de 

temas como direitos humanos, diversidade sexual e violência contra a mulher. Seu objetivo é 

aperfeiçoar o padrão de atendimento de mulheres em situação de violência no âmbito da 

universidade por meio da criação de uma rede de atendimento e orientação às mulheres, entre 

as Unidades Administrativas da UFSC com a finalidade de construir relações 

interinstitucionais.126 Essa é a proposta da secretaria, porém eu não consegui obter 

informações a respeito da efetividade de seus objetivos e de sua real abrangência no que se 

refere às demandas da instituição.  

Podendo contar (tardiamente) com a disponibilização desses novos instrumentos, as 

mulheres, embebidas do feminismo, tendo contato com essas leituras pelas redes sociais, 

amparadas por outras mulheres, passaram a enfrentar diretamente situações de assédio sexual 

e violências simbólicas, tornando-as evidentes e não mais aceitando serem culpabilizadas por 

essas práticas. Essa postura contestadora, se não tem erradicado as práticas de assédio sexual 

e moral, ao menos, tem dado visibilidade para suas ocorrências em um momento de 

efervescência de discussões de gênero, de feminismo e de racismo no Brasil. Talvez seja por 

essa razão que o machismo, ainda em processo de desconstrução, se camufla por detrás de 

uma relação amigável e de respeito entre homens e mulheres em ambientes de trabalho. É, 

quem sabe, o medo da exposição pública que faz as práticas machistas, antigamente 

inquestionáveis, terem (aparentemente) diminuído.  

A relação sexual foi construída historicamente enquanto uma relação social de 

dominação, seguindo o princípio da divisão entre o masculino e o feminino. Nessa lógica, o 

primeiro é ativo e outro é passivo. Enquanto o desejo masculino foi estruturado de forma que 

simbolizasse a conquista e a posse, o feminino simbolizava a entrega e o desejo de ser 

dominado. (BOURDIEU, 2002). 

A posse homossexual foi entendida como manifestação de potência, onde um, o 

superior, feminiza o outro através da penetração. Podemos compreender, portanto, que a 
                                                           
126 Acesse o site para mais informações. Disponível em: < http://cdgen.saad.ufsc.br>. Acesso em 20 de junho de 
2017. 
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sexualidade esteve ligada ao poder, e a pior humilhação para um homem era ser transformado 

em mulher. Tornou-se comum torturar homens a partir de práticas de feminização, com a 

humilhação sexual, com piadas sobre sua sexualidade, acusações de homossexualidade, 

enfim. (BOURDIEU, 2002).  

As manifestações da virilidade se situam na lógica da proeza, da exploração e da busca 

pela honra. As práticas e as representações dos dois sexos não são simétricas. O ato sexual é 

visto pelos homens pela ótica da dominação, e pelas mulheres, pela ótica da entrega e do 

amor. Os homens compartilham a sexualidade como se fosse um ato agressivo, físico, de 

conquista, tanto pela penetração quanto pelo orgasmo. É evidente que isso varia de acordo 

com a idade, com a classe social e com a experiência de cada pessoa. Dessa forma: 

 

O assédio sexual nem sempre tem por fim exclusivamente a posse sexual que ele 
parece perseguir. O que acontece é que ele visa, com a posse, nada mais do que a 
simples afirmação da dominação em estado puro. (BOURDIEUR, 2002: 31/32).  
 

 
Em função disso, na academia e numa condição de minorias, como é na Física, as 

mulheres se unem e se ajudam nas situações adversas. Segundo Marina, as mulheres sempre 

tomam café juntas, só entre elas, e nesse momento do dia acabam desabafando sobre os 

problemas acadêmicos, sobre os problemas em termos de relacionamentos com os pares, com 

os/as estudantes e assim formam uma unidade: 

 

Eu acho que a gente se une… quando você é minoria, a gente se une… para 
conversar, para tomar café, entendeu? Aqui a gente combina de tomar café só as 
mulheres. Eu acho que para conversar sobre assuntos gerais, não só de trabalho. 
Tem coisas que são mais fáceis de conversar entre as mulheres. 127 

 
 
 Claro que isso pode ser também entendido como mais uma manifestação das 

desigualdades entre os gêneros na Física. Se existem assuntos que são melhores de ser 

discutido entre mulheres sinaliza a permanência de uma relação “diferencialista” entre 

homens e mulheres. Além disso, pode indicar os limites existentes nas relações entre eles e 

elas, que só se dão no nível de trabalho, ou seja, no necessário. Aturam-se.  Mas saindo da 

zona do trabalho, as mulheres ficam entre elas e os homens entre eles, o que acaba 

segregando-os/as em grupos, mais uma vez. Essa divisão entre homens e mulheres nos 

espaços sociais, públicos ou privados, é um esquema da velha ordem masculina. Parece se 

repercutir na Física.  
                                                           
127 HIROTA, Marina. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
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 Mas acredito que seja uma forma de resistência, já que elas sentem a necessidade de se 

unir, conforme narrou Marina. O café é hora do encontro, das sociabilidades entre as 

mulheres, que permitem que elas se solidarizem com o sofrimento umas das outras e selem 

alianças informais. É hora dos conselhos que as mais experientes dão às mais novas, dos 

abraços, das brincadeiras leves e descontraídas. Esse é um momento utilizado também para 

fugir das amarras da academia, afinal, tudo é muito acirrado e intenso, ainda mais na Física, 

que é historicamente marcada pela competição entre os pares em virtude do conhecimento e 

da publicação. (SHIENBINGER, 2001).  

Todas as mulheres entrevistadas salientaram que o campo é marcadamente 

competitivo. A maioria avalia essas disputas como positivas, já que incita em todos/as o 

ânimo em saber, pesquisar e produzir, enriquecendo e desenvolvendo o departamento. Foi 

possível verificar que a ambição é mais presente na nova geração, que entrou a partir de 2000 

no departamento, e que nos mais velhos é comum a apatia e o comodismo, gerando tensões 

nos bastidores. No entanto, as discórdias e as separações eram mais intensas antes, segundo 

Marta: 

 

Nossa! Pelo que eu sei das histórias, tiveram momentos mais complicados sim, 
muita rivalidade entre os grupos, muita polaridade. Agora não. As pessoas novas 
chegam, os novos chegam, eu cheguei e falei “olha, a briga é antiga, não tenho nada 
a ver com isso”. Passo por todos e comprimento a todos e não vou olhar se é de tal 
grupo. Isso, eu não quero saber. Eu não quero saber de comprar briga dos outros, 
antiga assim, sabe? Depois que você entra, você tem que tomar uma posição, e eu 
prezo muito pelo correto. Isso é correto, e isso não é correto, independente da 
posição.128 

 
 

 Para Marina Hirota, os embates, no departamento de Física, se dão mais entre os 

homens, mas apenas porque na Física há poucas mulheres. Na formação dela, ocorreram 

várias situações em que ela foi prejudicada, enquanto pós-graduanda, por conta das disputas e 

brigas de egos entre pesquisadores/as. Quem lhe cortou as chances para bolsas no mestrado, 

quando fazia Mestrado em Engenharia da Computação/Elétrica no INPE foi a coordenadora 

da Pós, que para atingir o orientador de Marina, acabou prejudicando a aluna, já que o 

professor era inatingível. Comparando o INPE com o Departamento de Física da UFSC, 

Marina até brincou:  

O meu orientador era um cara altamente odiado, pelo lattes que ele tinha e também 
pelo jeito que ele tratava as pessoas, e como ele era inatingível, a forma de atingi-lo 
era através dos alunos. Então, tudo o que você pode imaginar de barreiras que a pós-

                                                           
128 ROSSO DOTTO, Marta. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, setembro de 2016.  
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graduação pudesse colocar para os alunos desse cara que se chama Carlos Nobre, 
eles colocavam. Sabe o que Kariane?  Que eu vejo? Às vezes, eu vejo o povo brigar 
aqui por uns negócios que eu até dou risada, falo: “Nossa, essa galera é muito 
amadora”. (Risos). “Tem que aprender com os profissionais”.Você precisa ver as 
rasteiras que os caras dão lá. É impressionante.129 

 

 As disputas de poder, ego e as vaidades são muito comuns na academia. Tornou-se 

parte da sua estrutura. Todos que já viveram por algum tempo na academia sabem disso. No 

entanto, há que se fazer uma ressalva: não foram as mulheres que desenharam essa estrutura. 

Foram os homens. Para sobreviver no meio desse jogo, é necessário aprender as regras e 

dominá-lo. As cientistas têm feito isso. Não sei dizer quem oprime mais: se são os homens ou 

as mulheres. Acredito que sejam eles, por comporem a maioria, sendo historicamente 

estabelecidos na academia, por deterem o monopólio sobre instrumentos que os favorece e 

também porque aprendem desde criança a competirem entre si. Os homens têm a competição 

na base da sua educação, diferente das meninas, que não aprendem a competir e depois 

acabam sofrendo, seja na ciência ou qualquer outro campo de trabalho, onde o egoísmo e as 

disputas impulsionam os profissionais. No entanto, há na ciência mulheres vaidosas e 

competitivas, assim como também há homens acomodados e passivos, e vice-versa. 

(SHIENBINGER, 2001). 

 Bruno Latour (2000) sinaliza para o prólogo das disputas entre cientistas na própria 

construção dos laboratórios. Para o antropólogo, os laboratórios são sempre 

contralaboratórios e os artigos elaborados pelos cientistas são sempre contrartigos. O ego 

daqueles que conseguem construir os melhores, mais caros e mais bem equipados laboratórios 

infla, pois são esses que detém o monopólio de redes que lhes conferem tanto poder. É esse 

poder que lhes possibilita, mais tarde, publicar seus artigos em revistas de grande alcance e 

prestígio, obtendo o reconhecimento almejável (LATOUR, 2000: 150). 

É por meio de interações, geralmente contestadoras, com outros cientistas, e com seus 

textos, que um cientista encontra seu objeto de pesquisa. É quando ele desconstrói outras 

evidências, reduz as possibilidades de veracidade de determinada alegação científica, que ele 

sente o estímulo para construir um novo laboratório e conduzir aquela pesquisa contestada. 

Assim, a construção de laboratórios é sempre feita por discordantes.  

A ambição de um cientista ao construir um laboratório é grande, porque ele não pode 

fazer menos que seu colega, e não entrará numa briga com poucos recursos. Para tanto, vai 

procurar reunir forças que tornem possível a construção de um laboratório caro, que seja 
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capaz de desatar os nós verificados em outras produções. É aí que as intrigas iniciam, 

podendo tomar outras proporções e até gerar ódio entre cientistas.  

O poder dos laboratórios é medido pelas condições que é capaz de criar: grandes 

aceleradores de milhões de elétrons-volt, temperaturas próximas ao zero, fornalhas que 

aquecem a milhares de graus, etc. Depois disso, para obter vantagem final sobre outros 

cientistas, é preciso que o cientista seja capaz de transformar objetos novos em objetos velhos, 

conhecidos e reconhecidos pelo público a ponto de fazer esquecer as condições e data de sua 

descoberta. É preciso transformar coisas novas em apenas “coisas” nomeadas: proteínas, 

rádio, polônio, computadores Eagle, números transfinitos. Quando um cientista consegue que 

suas descobertas tomem essas proporções no público, nada mais o atinge. (LATOUR, 2000: 

152).  

Nos laboratórios, existem divisões entre os que ficam nos laboratórios, conduzindo os 

experimentos (geralmente bolsistas da graduação e da pós-graduação), e os que saem dos 

laboratórios (pesquisadores e coordenadores de pesquisas), em busca de recursos e crédito. 

Esses são os chefes dos laboratórios. Enquanto eles estão fora, circulando em centros de 

decisão, os de dentro estão trabalhando, isolados das agitações políticas ou econômicas. Suas 

visões sobre a ciência se diferem: um tem uma perspectiva empresarial, enquanto o outro uma 

perspectiva clássica da ciência, como a que se veste de branco e opera absorto em suas 

experiências. Mas trabalha com os instrumentos vindos das reclamações e relações 

construídas pelos chefes com a sociedade afora. (LATOUR, 2000: 260).  

Quem são os poderosos? O sucesso de um laboratório depende do grau de sucesso que 

o cientista responsável teve na obtenção de recursos. Esse sucesso, por sua vez, depende do 

número de pessoas convencidas por ele de que o investimento no laboratório é necessário para 

seus próprios objetivos. Quando cientistas conseguem criar um vasto laboratório significa que 

outros estão cooperando em favor do mesmo objetivo. Os que não têm esse sucesso estão 

sozinhos, sem relações fortes estabelecidas. Cientistas bem sucedidos são dependentes de 

muita gente. Mas, quando são independentes, não possuem recursos para montagem de 

laboratórios e recrutar técnicos para trabalhar em um projeto de pesquisa. E assim é feito a 

Ciência: a posição de cientistas vai das mais fracas à ocupação de cidadelas, onde estão 

incluídas muitas instituições, indústrias e empresas que alimentam os laboratórios e as 

pesquisas. (LATOUR, 2000).  

 Em função disso, a Ciência é permeada de vaidades, e a aceitação ou inaceitação de 

um/uma cientista na comunidade depende do grupo ao qual pertence. Quando as mulheres 
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entram na academia elas sofrem mais por conta dessa estrutura. De acordo com Amélia, se a 

mulher recém-chegada não faz parte do grupo dominante no departamento, acaba levando 

muito tempo para fazer com que todos aprendam a reconhecê-la e a considerá-la. Mas fez 

questão de destacar que isso não é uma particularidade na Física, e que essa é uma marca da 

academia e é internacional. Com a fala reproduzida abaixo, ela queria explicar o porquê da 

opção dela e de algumas mulheres em não se esgueirar para o trabalho em cargos 

comissionados na universidade. No começo da fala, ela explicou como ela, quando recém-

chegada, sobreviveu na academia: 

 
Então, vai trabalhando, vai demonstrando consistência, são avanços, são idas e 
vindas, porque você não tem a mesma aceitação que os demais, então, alguém que é 
do grupo aceito fala uma besteira, ninguém vai enxovalhar, mas se com você uma 
vírgula estiver fora do lugar (risos) o mundo acaba! Então, como observamos na 
Física Quântica, é diário, você está no chão e no topo, matematicamente. É, tem que 
aprender a sobreviver nesse meio. Você tem que construir boas relações, porque na 
administração, não adianta você ser eficiente e duro. As pessoas vão te atrapalhar se 
você não tem relações. Então, tem que ter um bom perfil para assumir determinados 
cargos. Isso a gente está vendo em nosso país, né? Uma presidenta que a gente vê 
que não tem apoio no Congresso. Então, aqui é bem equivalente. Se você não tem 
aliado, se você não é aceito por aquele coletivo ou pela maioria deles, é melhor nem 
tentar, você só vai ter um desgaste pessoal gigantesco, entende?130 

   

 Na análise de currículos Lattes das mulheres e dos homens do Departamento de Física, 

foi possível verificar que poucas mulheres têm ocupado cargos de prestígio na UFSC131. De 

acordo com Débora, que já foi Pró-Reitora de Extensão e Pesquisa, cargos assim são mais 

ocupados por homens. No entanto, cargos como, chefia de departamento, coordenação de 

cursos e de ensino, que ninguém quer, e que são cargos de menor valor na academia, 

frequentemente são oferecidos às mulheres. Também percebi que as mulheres demoram mais 

tempo que os homens para serem consideradas para ocuparem cargos de grande prestígio na 

teia acadêmica. Homens com pouca idade acadêmica têm estado presentes em cargos de 

comando. Para Marinês, as mulheres preferem afastar-se desses cargos, porque não suportam 

o jogo sujo dos homens, e “rola muita sujeira, muita politicagem nesses cargos”.132 

 Outros cargos onde as mulheres não têm estado, na academia, são comitês de 

assessoramente de órgãos de fomento à pesquisa. Questionada sobre a possível igualdade, 

atualmente, entre homens e mulheres na UFSC na ocupação de cargos de chefia, Débora 

respondeu que: 

 
                                                           
130 DOS SANTOS, Amélia. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
131 O que entendo por cargos de prestígio são cargos administrativos de alto escalão na universidade, como as 
pró-reitorias, cujos representantes dos cargos são escolhidos pelo reitor. 
132 CORDEIRO, Marinês. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, setembro de 2016. 
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Depende. Se for para cargos menores, como chefia de departamento e coordenação 
de curso eu diria que sim, até porque ninguém quer esses cargos. Então eu acho que 
se uma mulher quisesse aqui dentro do departamento… é uma eleição, mas é uma 
eleição que não têm concorrentes. Acho que não tem… eu fui coordenadora da pós-
graduação também, porque eu tinha morado um ano na Austrália em 2005, cheguei e 
falaram “O Débora, você nunca fez nada aqui no departamento, pega aí” aí eu 
peguei. Agora Pró-Reitora é diferente, né. É um cargo escolhido pelo reitor, e nesse 
lugar que a gente mora a maçonaria tem peso, e na maçonaria não entra mulheres, 
aquilo é uma confraria, então um chama o amigo… então cargos assim são mais 
difíceis. Eu também faço parte do CA do CNPq, que é o comitê assessor e somos em 
22, mas apenas quatro mulheres.133 

 

 Sônia Peduzzi, cujas atividades no Departamento de Física têm se concentrado, 

durante praticamente toda a sua carreira ali, na administração da Revista de Ensino de Física e 

nas atividades ligadas ao ensino de Física nas Engenharias, também não ocupou outros cargos 

mais prestigiados na universidade, embora conheça a UFSC “na palma da mão”.  Até 

demonstrou ter ficado como editora chefe da revista porque ninguém queria essa função, 

trabalho muito difícil, que requer paciência e muito zelo. No início da revista, que se dera na 

década de 1980, havia um grupo maior que cuidava do caderno. No entanto, o grupo foi se 

diluindo com a saída voluntária dos integrantes e acabou sobrando para ela o cuidado com a 

revista.  

 A revista se tornou uma das mais reconhecidas, na área de Física, no Brasil e passou a 

receber mensalmente milhares de artigos de todo o Brasil e de fora do Brasil também. Sônia 

sente tanto orgulho da revista, que é fruto do seu trabalho, que falou na entrevista, na maior 

parte do tempo, só sobre a revista, sobre a função de uma editora, sobre quais são as 

preocupações que ela tem em deixar uma pessoa, na sua saída para aposentadoria no próximo 

ano, para cuidar da revista e para continuar o excelente trabalho já desenvolvido. 

 Ela já desempenhou outras funções no Departamento, mas não por escolha e sim pela 

falta de interesse de colegas em desempenhar aquelas funções. A ordem androcêntrica, de 

acordo com Bourdieu (2002), também se manifesta quando atividades de menor valor são 

rejeitadas pelos homens e acabam sendo relegadas às mulheres. Na fala de Sônia, aparecem 

quais são os cargos que os homens rejeitam, e que ficam disponíveis para as mulheres: 

Eu sou coordenadora de ensino de graduação. Então, eu fui Coordenadora de 
Extensão durante 10 anos. Cargo de extensão era assim, entrava chefe, não tinha 
experiência, daí eu ficava. Aí eu dizia “Tô saindo”, aí entrava outro chefe… porque 
eu fiquei durante quatro chefias, né. Aí eu falei “agora não quero mais”. Aí saí da 
Coordenadoria de Extensão, e o atual chefe me cantou, me cantou pra ser a 
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Coordenadora de Ensino, eu disse “tá, ta bom…”, (risos), terminei achando atraente 
a idéia.134 

 

Das mulheres entrevistadas, a única que ocupou cargos de grande prestígio foi Débora, 

que trabalhou na Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG). E essa experiência foi tão negativa 

que ela afirma nunca mais querer ocupar, em sua vida acadêmica, cargos comissionados na 

UFSC. 

Pela primeira vez tomei consciência de que alguns professores universitários, tão 
cheios de sabedoria, vêem os colegas que têm opiniões muito divergentes como 
incapazes de pensar ou de avaliar situações complexas, o que demonstra uma total 
falta de aceitação de posições diferentes. A outra reação que percebi ao passar a 
trabalhar na PRPG foi machista. Parece inacreditável que essa concepção ainda 
exista numa universidade, mas ela é demonstrada quando menos se espera. É claro 
que nenhum professor vai jamais admitir o seu machismo (...). Lembro-me de uma 
vez ter ouvido num congresso, de um doutorando negro, que só os não brancos 
sentem o racismo brasileiro e só as mulheres sentem o machismo. Concordo com 
ele. (MENEZES, 2008, p. 60).  

 
 

Uma das funções de Débora na PRPG foi ser responsável pelo cadastramento de 

Grupos de Pesquisa da UFSC junto ao CNPq. Era uma tarefa aparentemente simples que 

envolvia o cadastro de doutores na base de dados do CNPq. Mas essa missão se dificultou por 

conta do orgulho dos doutores. As brigas já começaram quando foi anunciado que cada grupo 

de pesquisa deveria ter um líder e um vice-líder. Alguns grupos entraram em guerras pela 

disputa do trono. Essas guerras respingavam na sala de Débora, que se via às voltas de uma 

situação que não lhe era possível controlar. Outro problema eram as reclamações dos doutores 

quanto aos requisitos que deveriam cumprir frente ao CNPq, cuja mediadora era Débora. 

Muitos não entendiam as exigências repassadas por ela e a questionavam por lhes cobrar uma 

organização normal, a necessidade dos grupos serem cadastrados.  

Débora ficou mal diante dessas situações. O telefone em sua sala não parava de tocar e 

ela não conseguia trabalhar, já que passava horas e horas ouvindo desaforos e tendo que 

conceder explicações sem necessidades. Na academia, briga-se por poder. Os doutores, como 

são iguais em termos de titulação, não aceitam que outros doutores tenham mais poder que 

eles. Enfim, quando tudo parecia transcorrer suavemente, veio a inscrição para o PIBIC e 

vários professores não estavam cadastrados em grupo algum, o que, pelo edital do PIBIC, os 

excluiria do processo de seleção. Nessa ocasião, Débora quase foi: 
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defenestrada por um professor de quase dois metros de altura e um de largura que 
foi à minha sala depois das 18:00 horas, quando quase não havia mais ninguém 
trabalhando, fazendo exigências e ameaças aos gritos, como se eu fosse responsável 
por alguma decisão, ou ainda pior, como se eu tivesse que preencher os dados dele 
no cadastramento do grupo. Primeiro fiquei pasma com tamanha falta de educação, 
mas passados alguns minutos, fiquei mesmo com medo. O dito cujo professor estava 
tão enraivecido que falava comigo como se eu fosse um cachorro. Eu nunca havia 
sido tão desrespeitada. Comecei a entender o que deve ser uma cena de violência 
doméstica na vida de uma mulher ou de uma criança. E também fiz uma avaliação 
pessoal sobre o que significava dispor do meu precioso tempo de pesquisa, que 
afinal é o que eu mais gosto de fazer, para fazer algo pela e para a UFSC. 
(MENEZES, 2008, P. 61).  

 
 
 O machismo torna-se explícito na atitude desse homem, que se prevalece da sua 

posição supostamente superior na academia por ser homem para tirar proveito da situação, 

obrigando Débora a corroborar com ele. O ataque desse professor à Débora foi motivado 

primeiramente pelo gênero de Débora, que entendida como mulher estava desautorizada a lhe 

fazer cobranças e submissa a trabalhar para ele. O choque de gerações também desencadeou 

esses conflitos.  A UFSC passou alguns anos sem fazer concursos, e muitos professores 

doutores jovens que entraram recentemente acabaram entrando em confronto com essa 

geração mais antiga de professores universitários. Como Débora explicou em seu livro, na 

UFSC há um embate entre gerações, onde os mais jovens aceitam mais facilmente e sem 

capricho as ideias novas. Mas os mais velhos e mais conservadores acabam sendo resistentes 

e às vezes bastante orgulhosos em aceitar algumas alterações na sua prática de trabalho. São 

eles, também, os que mais evidenciam preconceito de gênero, de raça e mostram-se machistas 

e resistentes em relação à presença das mulheres na Física, não aceitando, muitas vezes, a 

capacidade e o talento delas, muito menos a cobrança que essas lhes fazem.  

Procurando explicar os conflitos e as inconformidades que se dão nas relações entre as 

gerações que convivem em um mesmo espaço, Bourdieu argumentou que: 

 

Os conflitos de geração opõe não classes de idade separadas por propriedades da 
natureza, mas habitus que são produtos de diferentes modos de engendramento, isto 
é, de condições de existência que, impondo definições diferentes do impossível, do 
possível, do provável ou do certo, fazem alguns sentirem como naturais ou razoáveis 
práticas ou aspirações que outros sentem como impensáveis ou escandalosas e 
inversamente. (BOURDIEU apud MOTTA, 2011: 81).  

 
 

 O mesmo autor ressalta que as classificações sociais por idade, por sexo e classe 

impõem limites e produzem uma ordem onde cada um deve se manter em seu lugar. As 

atribuições sociais conferidas a cada segmento por idade emanam de segmentos sociais que 

detém o poder. Essas atribuições são incorporadas pelas pessoas como necessidades ou 
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obrigações. Portanto, as gerações também são produtos de discursos que ganharam 

legitimidade. (MOTTA, 2011: 82).  

 Para a Socióloga Alda Britto da Motta135, as relações estabelecidas entre as diferentes 

idades e gerações se constituem segundo jogos de poder que se dá em diferentes proporções, 

podendo ser numa estrutura maior, como nos âmbitos do Estado, ou numa estrutura menor, 

como na vida cotidiana dos indivíduos, na família, no trabalho. Nessas dimensões, estão 

incluídas as normas costumeiras, as prescrições legais para cada ato segundo a idade, como 

candidatar-se para cargo eletivo numa universidade, administrar departamentos acadêmicos, 

coordenar grupos de estudo, enfim. (MOTTA, 2011: 84).   

As gerações têm sempre um significado coletivo, e estão referenciadas umas às outras. 

As idades e gerações estão sujeitos às contingências históricas e sociais. Para Lenoir136, é 

importante analisar as lutas entre gerações, que são simbólicas, mas materializadas em ações. 

Tais situações de conflito variam de acordo com o tempo e o espaço, alcançando na 

contemporaneidade padrões de singular peculiaridade, em que todas as lutas persistem.  

Outro problema que ficou evidenciado nas narrativas das físicas é a invisibilidade das 

mulheres na área, que se reflete na baixa legitimidade delas em termos de pesquisa e 

publicação, ou quando são descartadas de projetos de pesquisa que contam com os melhores 

financiamentos, esquecidas em grandes premiações, e pouco lidas dentro da academia; outros 

dois são o silenciamento e a sensação de estarem sempre ameaçadas ou postas à prova pelos 

colegas.  

Dentre as bolsas concedidas a acadêmicos, a bolsa produtividade adquiriu crescente 

atração e importância a partir de meados da década de 1990 no meio acadêmico. A partir de 

então, verificou-se um aumento do investimento público nas atividades cientificas e 

tecnológicas, com o incentivo do CNPq e CAPES para a elevação da produção científica 

nacional. Com a bolsa produtividade, criada para dar ênfase a uma produção científica vasta e 

inovadora, se institucionalizou um sistema hierarquizado de posições de cientistas, criando o 

que pode ser considerado “elite científica”, composta por especialistas e profissionais da 

pesquisa, líderes e condutores de atividades de Ciência no Brasil, contemplados com recursos 

materiais e simbólicos que lhes são exclusivos. (GUEDES et al, 2015). 

                                                           
135 Professora e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia possui formação em Ciências Sociais, mestrado 
em Ciências Sociais e doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Atua em temas como 
gerações, gênero, envelhecimento e família.  
136 Sociólogo francês, é professor de Sociologia na Universidade de Paris e diretor do Centro de Sociologia 
Européia. Tornou-se referência em temas como geração, família, Sociedade e Representação. 
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Nota-se, verificando os dados trazidos por Moema Guedes (2015), uma desproporção 

por sexo entre os agraciados com a PQ, que não condiz com o número e grau de qualificação 

acadêmica alcançada pelas mulheres nas últimas décadas. Ancorando-se em critérios 

meritocráticos, seu efeito parece ser o oposto. A presença das mulheres dentre os bolsistas se 

destaca somente nas Ciências da Saúde, - sendo elas maioria na categoria nível 2, (acima de 

50%) enquanto os homens dominam na categoria nível 1, nas subdivisões A, B, C, D -  sendo 

minoritária em todas as demais áreas do conhecimento (nas Ciências Exatas e da Terra, 

apenas 32%; nas Ciências Agrárias, 15%, e 29% nas Engenharias). Na Física - que tem 

apresentado no período de 2001 a 2012 o maior número de contemplados com a bolsa, 

representados por uma população jovem, mais jovem que nas demais áreas, situando-se numa 

faixa etária entre 40 a 50 anos - destaca-se uma estagnação do crescimento feminino em PQ, 

que não foi maior que 20% nesse período, conforme exposto no gráfico abaixo:  

 

Figura 10 – Desigualdade de Gênero na concessão de Bolsa Produtividade para 
Físicos/as (2001-2012). 
 

 
Fonte: GUEDES, Moema; AZEVEDO, Nara; FERREIRA, Luiz Otávio. A produtividade científica tem sexo? 
Um estudo sobre bolsistas de produtividade do CNPq? In Cadernos Pagu, n. 45, jul-dez, 2015.  

 

Investigando os números de bolsistas produtividades na área da Física, de acordo com 

o CNPq, o Brasil possui926 cientistas com bolsas em vigor, sendo que desses, somente 85 são 

mulheres, ou seja, apenas 9,1% do total. Na UFSC, uma mulher da Física é bolsista 

produtividade, Débora Menezes, na categoria nível 1B. Grande parte das cientistas 

contempladas com a bolsa provém da USP, UNICAMP e UFRJ, lugares que detém o 

monopólio da maior parte de investimento público em pesquisas. Nas instituições federais do 

Sul, encontrei três bolsistas na UFRGR e apenas uma na UFPR. Isso pode sinalizar uma 

alienação das mulheres das grandes redes de pesquisa, uma maior dedicação ao ensino e 

atividades cotidianas da universidade, como também falcatruas no sistema de concessão de 
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bolsas que se intitula meritocrático, mas exclui candidatos/as capazes de serem agraciados 

com a bolsa.  

A bolsa produtividade valoriza os/as cientistas, conferindo-lhes reconhecimento e 

poder, como o privilegio de serem coordenadores/as de projetos de pesquisa, ou funções de 

assessoramento junto ao CNPq e CAPES. A bolsa ainda permite capacitar recursos humanos, 

como estudantes de graduação e pós-graduação que atuam no projeto do bolsista. Assim, além 

da remuneração do pesquisador, permite a estruturação das equipes de pesquisa, financiando 

outras bolsas. É por essas questões que a demanda pela bolsa tem crescido nos últimos anos.  

A bolsa é estratificada em três categorias: sênior, pesquisador 1 (subdividida em 

níveis, A, B, C, D), e pesquisador 2. Para receber a bolsa, os candidatos são avaliados por sua 

performance na pesquisa (com grande quantidade de artigos publicados durante seus anos na 

carreira, quantidade de citação em outros trabalhos, que evidenciam a saliência de suas 

contribuições no espaço acadêmico), relevância de seu projeto de pesquisa (o que é bem 

subjetivo), inserção internacional, atuação em tarefas de gestão científica e acadêmica e 

colaboração contínua na formação de recursos humano, especialmente de pós-graduação. Os 

bolsistas do nível 1A fazem parte da elite acadêmica, possantes de um perfil de liderança em 

sua área de pesquisa. A categoria sênior, situada no topo da carreira, é conferida somente a 

quem já esteve na categoria 1A ou 1B por, no mínimo, 15 anos. (GUEDES et al, 2015). 

O estudo dos currículos lattes de todos os docentes que compõe o FSC indicou que as 

diferenças de geração entre os pares são fortes marcadores das assimetrias na produtividade, 

já que homens e mulheres de gerações mais velhas, que adentraram no departamento na 

década de 1970, têm publicado pouco ou nada, enfatizando o quanto é recente a história da 

pesquisa e produtividade nesse departamento.  

 Débora Menezes se destaca dentre as colegas, sendo responsável por 31% da 

produtividade feminina no departamento, no período de 2001 a 2010. Enquanto que apenas 

Débora é bolsista produtividade dentre as mulheres, 14 homens do departamento recebem a 

bolsa, em seus diferentes níveis, concentrando-se, em sua maioria, na categoria 1B.  

O que leva as mulheres a serem tão poucas dentre os bolsistas produtividade? Seria o 

motivo a sua baixa produção? Marta e Amélia publicaram nos últimos cinco anos poucos 

artigos, menos que Juliana e Marina, que publicaram nove artigos, e que entraram 

recentemente na universidade. Sônia Peduzzi não tem sequer um artigo publicado nos últimos 

anos, estagnando sua produção em 2002. As demais mulheres do departamento, que não 

foram entrevistadas, têm publicado em média um artigo por ano, produção equivalente a de 

homens que não são PQ. O gráfico abaixo representa quantitativamente a produção 
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bibliográfica dos físicos, diferenciando a quantidade de produção por sexo, levando em conta 

o que foi feito no período de 2001 a 2010. Destaco que a publicação de artigos é maior nesse 

período do que nas décadas anteriores: 

 

Figura 11 – Produção anual dos/as Físicos/as do FSC (2001-2010) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados retirados dos currículos lattes dos docentes do 

 Departamento de Física da UFSC. 
 

Uma questão interessante é que alguns bolsistas produtividade tem a mesma ou menor 

produção bibliográfica que algumas mulheres que não foram agraciadas com a bolsa e título 

ainda. Poderíamos considerar, portanto, que as mulheres, mesmo apresentando produção, 

levam mais tempo do que os homens para ascenderem na carreira, o que pode desanimar e 

fazer com que algumas desistam de fato. Ademais, o bom desempenho, por si só, não eleva 

o/a cientista na carreira, e sim o quanto ele/a está disposto a aguentar pela sua ascensão: 

pressão, agressividade, a competitividade, arrogância, conflitos, traições.  

As mulheres operam sobre si mesmas uma autocobrança, consequência do discurso 

méritocrático do qual o mundo acadêmico está embebido, e das dificuldades causadas pelos 

funis de gênero invisíveis, com os quais as mulheres se deparam ao longo da carreira. Na 

visão de Débora, as mulheres com alta produtividade e em posições mais altas na academia 

exercem sobre si mesmas uma grande pressão, já que reconhecem a dificuldade em serem 

reconhecidas e de galgarem as posições merecidas: 
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Acho que as mulheres sempre trabalham mais que os homens. Por exemplo, essas 
três que estão comigo no CA137 do CNPq, nós sempre fizemos mais que os homens 
na média. E demoramos mais para subir na carreira. Acho que o que falta é 
reconhecer que o problema existe, não é?138 

 
 
 As áreas com maior produção no FSC são Física da Matéria Condensada, onde estão a 

maioria das mulheres que têm uma produção mais alta, seguida pela Astrofísica, onde apenas 

uma mulher atua, Física dos Materiais e Física Estatística, área da Física Teórica, onde 

nenhuma mulher atua. Na Física Nuclear há apenas Débora atuando dentre os/as docentes.As 

mulheres também estão mais representadas na área de Pesquisa e Ensino de Física, área de 

baixa produtividade em relação às outras nos últimos anos, onde apenas quatro homens do 

departamento operam. Observemos, portanto uma diferenciação de gênero nas pesquisas 

desenvolvidas no departamento, em que as áreas de ensino ficam sob responsabilidade das 

mulheres, atraindo poucos homens. 

É importante destacar que na Física, assim como nas Engenharias, a publicação de 

artigos é realizada sempre em coautoria com vários pesquisadores, e o número de publicação 

de um cientista depende de qual grupo ele faz parte, pois que alguns grupos são mais fortes 

em termos de produtividade, enquanto que outros publicam menos ou quase nada. Essas são 

as variáveis que também interferem no peso do currículo Lattes dos/das pesquisadores/as e no 

seu reconhecimento e destaque na academia.  (FERREIRA et al, 2008).  

 Quando as mulheres se encontram nesses lugares “virilizados”, precisam lutar 

permanentemente para terem acesso à palavra, aos direitos, à valorização. Sem resistência e 

sem imposição, ficam-lhes renegadas as promoções, são facilmente esquecidas e ocupam 

cargos ou exercem tarefas que ninguém quer, que são tarefas desvalorizadas. Quando 

participam de um debate, em uma reunião, por exemplo, facilmente perdem direito à palavra, 

já que a voz mais ouvida é a dos homens. No último encontro de Físicos no Brasil, evento que 

ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 2016, a partir das informações do evento, 

observei que poucas foram as mulheres convidadas para darem seminários e palestras.139 Às 

vezes, as mulheres costumam ficar de fora, quando não fazem parte do grupo dos 

estabelecidos. Ainda que haja excelentes pesquisadoras em Física, os homens permanecem 

sendo os únicos considerados, por eles mesmos, aptos para falar e ensinar sobre Física. 

                                                           
137 Débora fez parte do Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPq no período de 2013 a 2016, e junto 
com ela, mais quatro mulheres faziam parte do grupo. O trabalho consistia em reuniões onde se debate e avalia 
quais os bolsistas produtividade da área estavam aptos à progressão de nível.  
138 MENEZES, Débora. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016. 
139 Mais informações no site do evento “Encontro de Física 2016”. Disponível em: 
<http://sbfisica.org.br/~fisica2016/index.php/convidados.> Acesso: 30 de novembro 2016. 
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Essas diferenciações e desigualdades muitas vezes estão disfarçadas por uma relação 

amigável, paternalista, que existem entre os pares. Essas relações amistosas podem ser 

confundidas com uma igualdade de gênero que na verdade é utópica. A desigualdade de 

gênero pode estar oculta, mas em momentos de tensão, em momentos de glória, enfim, ela se 

mostra viva e voraz.  

Essas diferenciações, entendidas como modo de violência simbólica (BOURDIEU, 

2002) não se opera de forma consciente. Os homens, estando inseridos numa estrutura 

machista, não agem de forma consciente. Podem ter as melhores intenções. No entanto, em 

algum momento, vão priorizar o próprio grupo, renegando direitos às mulheres. Acabam 

realizando atos que diminuem as mulheres e as excluem de posições de respeito, as quais são 

eles que comandam. São muitas as maneiras utilizadas para reduzir as mulheres, e uma delas é 

abusar, por meio de piadas e deboches, sobre sua feminilidade. 

Muitas vezes fazem comentários a respeito das roupas utilizadas pelas mulheres, com 

o intuito de diminuí-las e reduzi-las ao sexo frágil e mesquinho, que não consegue escapar das 

futilidades. Tanto que algumas mulheres, quando querem ser respeitadas, acabam não usando 

de signos construídos como femininos, como as roupas muito femininas, para serem 

respeitadas. (SHIENBINGER, 2001). Claro que isso não é uma regra. E para Débora é 

comum professores, especialmente os mais velhos, diminuir as meninas ou desconsiderá-las 

através de brincadeiras infelizes, como já havia salientado Amélia. Isso pode ser feito através 

de cantadas ou desconsiderando as conquistas femininas falando coisas do tipo:  

 

“ah, ela fez isso porque ela é bonitinha”. Ou assim na sala de aula, “ah, as mulheres 
não acabaram? Ah, não faz mal, só falta as mulheres aí pra acabar”. Então, essas 
coisas acontecem com as meninas de física. Se foi mal na prova é porque é mulher, 
se foi bem é porque alguém ajudou. E se eu chegar até um colega de departamento e 
dizer que ele me trata de uma forma diferente porque eu sou mulher, eles vão negar 
até a morte.140 

 
 

No mestrado, Marinês fez um mapeamento de importantes contribuições científicas de 

mulheres físicas, recentemente, que não são conhecidas nem citadas na academia. Na 

entrevista, a professora relatou sobre esse modo de reduzir as mulheres na Física, quando não 

se considera as importantes contribuições que algumas mulheres já deram à área.  

Segundo ela, na Física pouco se conhece sobre Madame Curie, embora muito se fale 

sobre o Rádio e o Polônio, descobertos por ela. Na maioria dos casos, as mulheres acabam 

sendo negligenciadas, sendo pouco lidas na academia, já que nas bibliografias elaboradas 

                                                           
140 MENEZES, Débora. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
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pelos doutores e repassadas aos estudantes, os nomes que mais aparecem são os masculinos. 

Pelo fato de se desconsiderar alguns estudos e descobertas já feitas por mulheres no passado, 

Marinês diz que na Física os homens estão sempre “tentando inventar a roda, quando 

poderiam estar muito à frente. Na ciência há muito jogo de poder, e é um jogo bem sujo”.141 

Aqui se denota que ainda, em algumas áreas do conhecimento, as vozes femininas requerem 

legitimidade. Elas podem pesquisar a vontade. Agora se suas contribuições e descobertas 

serão consideradas pelos pares... Aí já é outra história, não é mesmo?  

Ainda sobre essa questão da invisibilidade feminina na ciência, Débora ressaltou sobre 

a insistência que se tem em acobertar o problema de gênero existente na área. Na SBF há uma 

comissão de gênero que se atenta a pensar sobre essas problemáticas que temos discutido em 

relação à baixa representatividade das mulheres na ciência, e Débora faz parte dessa 

comissão. O grupo buscava um espaço numa mesa redonda para o evento Encontrão142, que 

reuniria Físicos/as de todas as áreas e de vários lugares do mundo em Natal. Se os eventos 

normais de física costumam ter 150 pessoas, nesse teria entre 2000 a 3000 pessoas. Então, 

Débora havia solicitado um horário nobre para uma mesa redonda sobre relações de gênero na 

Física. Mas a comissão organizadora do evento não liberava um espaço para a mesa redonda 

com a desculpa de que não havia tempo. Porém, Débora também fazia parte da Comissão de 

Física Nuclear, e recebeu um email do presidente das SBF pedindo indicação de alguém dessa 

área para falar sobre qualquer assunto em um horário que estava vazio. Terrivelmente 

chateada, de imediato escreveu para a comissão do evento questionando:  

Como é que é essa história?! Olha o email que eu estou recebendo! Estão pedindo 
para eu indicar um físico da física nuclear, um horário está vago, e eu estou 
implorando para você me dar um espaço que você está dizendo que não tem?”.Aí 
ganhamos espaço para uma mesa redonda para debater questões de gênero. Mas eu 
não sei quantas pessoas vão estar lá assistindo. Vamos ver o que vai acontecer. E aí 
começa em horário nobre! Domingo,às duas horas da tarde, vai ter a mesa redonda. 
Inclusive vai ter homem junto. Eu falei para esse cara da comissão “tem que ter 
homem!”Aí ele falou “ué, Por que?”, eu falei “Ué, para não parecer que é 
nhenhenhém de mulher!”. Eu que falei assim, porque né, juntar as mulheres 
enraivecidas que ficam de nhenhenhém. A gente quer discutir um problema, eles são 
parte do problema, então tem que ter homens lá, no grupo de trabalho.143 

 

As físicas vêem as movimentações recentes de gênero na Física muito favorável às 

mulheres, já que gradualmente o porcentual feminino cresce na área. No entanto, passam uma 

                                                           
141 CORDEIRO, Marinês. Entrevista concedida a Kariane Svartz. Florianópolis, setembro de 2016. 
142 Em entrevista, Débora explicou que todas as áreas da física têm congressos nacionais uma vez por ano. Uma 
vez a cada cinco anos, todas elas se juntam num evento único, o “Encontro de Física”.  Isso iria acontecer em 
setembro de 2016, na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. 
143 MENEZES, Débora. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
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mensagem de que as mulheres devem ficar sempre a alerta, porque o lugar por elas recém-

ocupado sempre está ameaçado.  

O silenciamento das mulheres na Física tem sido percebido em muitas pesquisas, e ele 

se dá de diversas formas, tanto em termos de piadas, quando se leva a pessoa ao descrédito, e 

esse segue sendo um modo indireto de silenciar; em termos também do não reconhecimento 

do trabalho feminino, quando as recompensas quase sempre são dadas ao masculino. A 

distribuição de prêmios para cientistas, para citar um exemplo, também não é neutra em 

relação ao gênero. Ela sempre foi seletiva, priorizando e consagrando como “grandes e 

importantes” cientistas majoritariamente os homens. No site no CNPq é possível acessar 

relações de premiados na ciência, onde se verifica a desproporção de gênero entre agraciados 

com prêmios e homenagens. Os prêmios na Ciência possuem uma função importante, porque, 

e aí acessando novamente Bourdieu, eles conferem um determinado capital simbólico aos 

cientistas, que serão dotados de autoridade frente ao público que lhes corresponde. São eles 

que serão considerados como a voz da ciência, como heróis que fizeram a diferença na ciência 

e no país. A baixa presença feminina dentre os premiados com os maiores prêmios, como o 

prêmio Almirante Álvaro Alberto, que além de reconhecer cientistas e destacá-los dentre os 

demais como pesquisadores mais ‘relevantes’ para o país, lhes entregam, em cerimônia 

pública, uma gratificação de R$200.000,00 junto uma medalha e um certificado, demonstra 

quem está autorizado a fazer ciência e quem é reconhecido por suas realizações. O prêmio 

comentado acontece desde 1982, e dentre os 33 laureados há apenas três mulheres, que 

inclusive, fazem parte das Ciências Humanas e Sociais. Em minha concepção, os números nos 

mostram uma das formas de discriminação, rejeição do trabalho e silenciamento das mulheres 

cientistas. Quando se aponta para a necessidade de criar um prêmio somente para as mulheres 

cientistas, como o prêmio L’Oréal-UNESCO For Women in Science, por mais justa que seja a 

ideia, não esconde o quão a Ciência é desigual, excludente, branca e machista.  

Mas existe ainda outra forma de silenciamento de mulheres, mais direta, tenaz e dura, 

que deslegitima a fala das mulheres chamando-as de histéricas ou loucas quando procuram 

resistir à situações injustas e lutar pelos seus direitos. (LOMBARDI, 2004). Na percepção de 

Marinês:  

As mulheres, eu sinto, especialmente a mais velhas144 que eu, têm que ser mais 
impositivas, eu sinto que elas precisam forçar pra serem ouvidas. E quando elas 
forçam, daí são chamadas de histéricas. “Não, mas do jeito que tu fala daí ninguém 
vai querer ouvir mesmo”. Tem uma colega minha que acabou de passar por uma 
coisa assim. Aconteceu alguma coisa e ela acabou não entrando para uma comissão 

                                                           
144 Por mais “velhas”, Marinês estava se referindo às mulheres mais experientes na pesquisa, mais envolvidas nas 
teias acadêmicas, e portanto, mais susceptíveis à ataques e preconceitos machistas.  
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de pesquisa, e quando ela foi perguntar pra comissão que estava elegendo a 
comissão de pesquisa por que ela não foi chamada, eles falaram “ah, mas quem é 
que vai votar em ti, olha o jeito que tu fala”. Então a gente sempre tem o contra-
ataque. Cada ganho, tu tem que estar preparada por que vai ter contra-ataque. Ou 
você é chamada de ingênua ou de louca. Tu nunca é a neutralidade, cujo parâmetro 
são eles mesmos.145 

 

Nesse capítulo, procurei trazer posições de diferentes mulheres sobre as relações de 

gênero no universo da Física, na Universidade Federal de Santa Catarina. Enquanto sujeitos 

plurais, essas mulheres trouxeram diferentes opiniões e modos de entender a inserção 

feminina na Física, as relações sociais na ciência e em sociedade. As situações vivenciadas 

por elas no decorrer de sua trajetória acadêmica não se restringem apenas ao departamento de 

Física da UFSC, mas vão além desse espaço, já que se formaram em diferentes universidades 

do Brasil, e no caso de algumas, fora do Brasil, possibilitando entender como a academia 

científica, nacional e internacional, tem se portado em relação à participação feminina.  

Por fim, a minha pretensão nesse texto era evidenciar as contingências de gênero 

vividas por algumas Físicas, no cotidiano de trabalho, e destacar algumas rupturas nas 

relações entre homens e mulheres, que pôde ser percebida nas narrativas delas, especialmente 

quando entra em cena a questão das novas gerações de mulheres e homens e como essas/esses 

tem lidado com as pressões causadas pelas relações de gênero existentes, pelas relações entre 

as diferentes gerações que compõem esse grupo, pelas relações de poder, muito recorrente na 

academia.

                                                           
145 CORDEIRO, Marinês. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, setembro de 2016. 
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3  DESAFIOS NA VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL DAS CIENTISTAS: 
MATERNIDADE E MOBILIDADE CIENTÍFICA AO REDOR DO MUNDO 

 

As colisões entre ciência e maternidade, que por vezes são domínios ainda pensados 

como opostos, interferiam (hoje, talvez, menos) na vida profissional e pessoal das mulheres 

cientistas que se tornavam mães durante o processo de constituição da carreira profissional.  

A maternidade, entendida desde a modernidade, como parte do espaço privado, muito 

velada e defendida no contemporâneo, passou a entrar em conflito com todas as prerrogativas 

da Ciência como profissão e com todas as suas pretensões e exigências. Os embates entre 

Ciência e maternidade começaram assim que as mulheres se propuseram a fazer Ciência. 

Discursos e atos de rejeição as colocaram, em muitos momentos, em situações 

constrangedoras. (LIMA, 2013: 891/892).  

Estando em uma profissão científica, a realização da maternidade tornou-se uma 

questão muito ponderada pelas mulheres, porque sabiam que as barreiras, que lhes são 

impostas pelo meio onde se acham, seriam duplicadas. De um lado, debatiam-se com a 

existência de uma rejeição da sua gravidez e da maternidade nos espaços científicos, que não 

viam uma cientista grávida com bons olhos, e de outro, não contavam com um suporte 

instrumental para cientistas mães nas universidades brasileiras. Havia uma criança que 

necessitava de seus cuidados em tempo integral, mas a produção acadêmica não podia 

encalhar: como resolver essa tônica? Eis o grande desafio das mães cientistas. 

Não tratarei nesse capítulo apenas a respeito da tarefa entre contrabalancear 

maternidade e vida profissional, parte da bagagem de Débora Menezes, Física Teórica e 

Nuclear da UFSC, de Sônia Peduzzi, Professora de Física e editora de revista científica da 

UFSC, e Marinês Cordeiro, pesquisadora de Educação Científica e Professora de Física da 

UFRG, mas sobre outras peculiaridades da vida acadêmica, outros desafios que concernem à 

profissão, sobretudo àqueles/as com forte ambição e que convergem suas realizações na 

empreitada investigativa.  

As viagens para outros países, entendidas aqui como mobilidade acadêmica 

internacional por tempo determinado ou indeterminado, são algumas práticas de trabalho 

inerentes ao ofício do/a cientista contemporâneo. Para falar sobre isso, trarei os depoimentos 

de Débora Menezes, Amélia e Marina Hirota que, do conjunto das entrevistadas, foram as que 

procuraram se internacionalizar, e estiveram presente nos afazeres da Física em outros 

contextos, bem longe daqui.  
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Embora a mobilidade científica por territórios internacionais tenha sido uma prática 

comum no contemporâneo, há poucas pesquisas que se debrucem a analisar as relações de 

gênero, de raça e etnia que constituem esse processo. A participação das mulheres nas 

migrações foi por muito tempo negligenciada, ainda que fosse significativa. Após metade do 

século XX, houve um crescimento das migrações internacionais, e o aumento da presença 

feminina na mobilidade tornou-se proeminente.  

A mobilidade de cientistas pelo mundo se insere na ampla rede de imigração 

contemporânea. O sujeito cientista tornou-se um sujeito móvel, que vaga pelo mundo sem ter 

um local definido de morada. Sua casa é o mundo, e seu local de pertencimento é a Ciência, 

onde quer que ela aconteça. Interessante ressaltar, e aí o motivo de se pensar a mobilidade 

científica e as relações de gênero nesse processo, que a migração nunca foi neutra em relação 

ao gênero. Até recentemente, o termo “migrante” foi carregado de conotação masculina, e 

mesmo quando havia predominância de mulheres no fluxo internacional, essas não foram 

tratadas como objeto interessante de análises. (ASSIS, 2011: 47). 

As mulheres cientistas, no âmbito de suas possibilidades, têm procurado se inserir na 

mobilidade internacional, objetivando a formação de um excelente currículo que lhes renda, 

no retorno ao país de origem, ao menos um posto de trabalho. Mas às vezes, as expectativas 

vão além da busca por um desenvolvimento profissional, e outros anseios acabam tornando a 

mobilidade desejável, como a curiosidade sobre determinado lugar e cultura, a busca pela 

autonomia, liberdade, aventura e a necessidade de provar para si mesmo a sua capacidade, 

seja ela pessoal ou profissional. A experiência na Ciência estrangeira confere às mulheres (e 

aos homens) um maior prestígio na área e nas instituições às quais pertencem, mas essas 

questões podem tornar-se mais complexas. Afinal, um currículo encorpado acaba, em certas 

vezes, por fomentar a inveja de colegas nas instituições onde passam a trabalhar.  

Uma característica dos fluxos contemporâneos de migração são os sistemas de 

comunicações e transportes desenvolvidos e eficientes, que diminuem as distâncias e 

alimentam os contatos entre sociedades longínquas, permitindo a manutenção de diálogos 

com as sociedades de origem e de destino. Nos fluxos contemporâneos, as mulheres tendem a 

migrar sozinhas ou acompanhadas, se for de sua escolha. Em alguns casos, são elas as 

pioneiras em encontrar um motivo para a imigração, desmentindo a representação de que as 

mulheres seguem os passos dos homens. Desde o momento da sua partida, gênero, identidade 

de gênero, etnia, raça, classe e outros marcadores estão articulados, pesando em suas 

experiências. (ASSIS, 2011: 54). 
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3.1 FAZER CIÊNCIA NA ERA DA INTERNACIONALIZAÇÃO: MOBILIDADE 
CIENTÍFICA INTERNACIONAL E RELAÇÕES DE GÊNERO 
 

Diante do acelerado processo de globalização que caracteriza as sociedades 

contemporâneas, a vivência internacional se tornou algo imprescindível. As empresas têm 

estado cada vez mais competitivas no mercado global, impondo-se sobre as barreiras 

geográficas. Desde a queda do muro de Berlim, em 1989, as forças tecnológicas sacudiram o 

mundo e o revolucionam, favorecendo esse processo de mundialização. 

Nos últimos anos, universidades do mundo todo têm se preocupado com o processo de 

internacionalização. No Brasil, o programa Ciências Sem fronteiras foi lançado pelo Governo 

Federal no ano de 2011, durante o governo Dilma, sendo encerrado pelo governo Temer, no 

ano de 2017. Durante o seu funcionamento, esse programa possibilitou a mobilidade de 

muitos/as estudantes para instituições de regiões longínquas, que puderam realizar parte de 

seus estudos no exterior. Políticas como essas são importantes não apenas para os estudantes e 

pesquisadores, como também para o próprio país, por inseri-lo na grande teia científica, 

enriquecendo a Ciência desenvolvida no próprio território e contribuindo para sua ascensão e 

destaque no globo.   

Esse processo, no entanto, possui alguns antecedentes: o findar da I Guerra Mundial 

possibilitou a criação da Liga das Nações, uma instituição de caráter internacional para defesa 

da paz e da cooperação no mundo. Essa instituição, embora estivesse, de forma geral, 

preocupada com a troca de informações políticas e econômicas, possuía uma função 

relacionada às relações internacionais por meio da cooperação intelectual, possibilitando a 

criação, em Genebra, no ano de 1922, do Comitê Internacional de Cooperação Intelectual 

(ICIC). Esse órgão foi composto por ilustres filósofos e cientistas do momento, como Henri 

Bergson, Nobel em Literatura em 1927, Bela Bartók, músico reconhecido, Thomas Mann, 

Nobel em Literatura em 1929, Paul Valery, Albert Einstein, Nobel em Física em 1921, Marie 

Curie, Nobel em Física em 1903 e Nobel em Química em 1911, entre outros. Esse comitê 

funcionou até 1946, e foi solo fértil para futuras relações internacionais entre cientistas, 

pesquisadores, professores, artistas e intelectuais, sendo a primeira organização a pensar na 

cooperação acadêmica, na troca de conhecimento com a finalidade de promover a ciência e 

unir o mundo. (COSTA E SIMÕES, 2015: 6). 

Outra instituição criada com o mesmo propósito foi o Instituto Internacional de 

Cooperação Intelectual (IICI), que era administrado por alguns dos integrantes do ICIC. A 

partir de 1946, as atribuições das duas organizações foram transferidas para a Organização 
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das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a UNESCO. (RESENDE, 2013: 

2). A UNESCO atuou, a partir de então, em prol do desenvolvimento da pesquisa científica e 

intelectual no âmbito global, sendo seu foco principal e seu meio de ação no ensino superior a 

expansão da cooperação internacional. A troca internacional entre instituições de pesquisa e 

ensino passou a ser entendida como meio efetivo na contribuição da melhoria do ensino 

superior e da capacidade de pesquisa dos países em desenvolvimento.  

As universidades tornaram-se protagonistas na cooperação internacional, promotoras 

dos contatos entre as nações. (ENDRIZZI, 2010). As universidades européias, que sempre 

foram grandes marcos no ensino superior, perderam espaço para o ensino estadunidense 

durante as décadas que sucederam o fim da Segunda Guerra Mundial. Com base nisso, uma 

política de unificação dos Estados Europeus foi tomada, em 1998, e ministros da Alemanha, 

da França, da Itália e do Reino Unido reuniram-se para assinar a um documento, 

posteriormente conhecido como Declaração de Sorbonne, onde conclamavam os demais 

Estados para criar uma área européia de ensino superior. A partir de então, deu-se início ao 

Processo de Bolonha, uma série de conferências realizadas por ministros da educação dos 

países europeus, que representavam 29 países, e buscavam construir um espaço de 

desenvolvimento científico na Europa. Com isso deu-se a criação do Espaço Europeu de 

Educação Superior que passaria, principalmente, a facilitar a mobilidade de estudantes e 

pesquisadores, continentais e estrangeiros, evitar a fuga de cérebros para os Estados Unidos, e 

tornar as universidades européias mais atraentes e competitivas. Para isso, adotaram um 

sistema de graus acadêmicos de fácil equivalência, criaram um sistema de créditos que 

incentivasse a mobilidade dos estudantes e incentivaram a livre circulação de docentes e 

pesquisadores.  

Durante muito tempo, as universidades européias concentraram-se em suas fronteiras, 

e a mobilidade acontecia espontaneamente. Mas a partir da década de 1980, o tema 

“mobilidade” passou a preocupar a União Européia, que criou programas de intercâmbio, 

promovendo-o em grande escala. Alguns programas como COMETT146, ERASMUS147, 

LINGUA148 e TEMPUS149 abriram espaço para a fomentação de consórcios de universidades 

                                                           
146 COMETT é um programa comunitário que incentiva a cooperação universidade/empresa no domínio da 
formação em tecnologias 
147 ERAMUS é um programa de apoio interuniversitário de mobilidade de estudantes e docentes do Ensino 
Superior entre Estados membros da União Europeia e Estados associados, e que permite, a alunos, que estudem 
em outro país por um período de tempo. 
148 LINGUA é um programa que visa promover o ensino de duas línguas estrangeiras em cada país da União 
Europeia para alunos do ensino secundário. 
149TEMPUS é um programa da União Europeia que apoia a modernização do ensino superior nos países 
parceiros da Europa, essencialmente através de projetos de cooperação universitária. 
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que promoviam cooperação e foram responsáveis pela mobilidade de milhares de estudantes 

que iam realizar períodos de estudos no exterior. (STALLIVIERI, 2002: 33-37). 

Na América Latina, foi lançado em 1992 o Cátedras UNESCO150, um dos maiores 

projetos de mobilidade ainda em vigor, que envolve treinamentos e pesquisas em instituições 

de ensino superior de países em desenvolvimento, objetivando oferecer aos estudantes 

universitários a possibilidade de intercâmbio para os países que participam do projeto.  

O Programa ALFA151 foi criado em 1994, tendo sido uma iniciativa européia de 

cooperação entre instituições de ensino superior da América Latina e Europa, financiada por 

países europeus. Dentre seus objetivos, destaca-se a cooperação para uma formação 

acadêmica e científica, promovendo o crescimento científico e técnico dos países em questão, 

bem como das universidades. Vários estados membros da União Européia participam desse 

programa, bem como 18 países da América Latina. O programa COLUMBUS152, criado em 

1983, buscava alicerçar a cooperação entre países da América Latina e da Europa, através do 

contato de instituições universitárias. Dentre os países que participavam do programa, 

podemos salientar Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru, 

Uruguai, Venezuela, Portugal, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Suécia 

e Suíça.  

O Brasil, sendo ele caracterizado por uma economia agroexportadora até metade do 

século XX, ao se deparar com as mudanças no cenário internacional após a Segunda Guerra 

Mundial, precisou, segundo a posição no cenário internacional que possuía, optar por um 

modelo de desenvolvimento que o integraria às mudanças em curso. Em 1948, um grupo de 

cientistas brasileiros fundou a Sociedade Brasileira para o Progresso da ciência, SBPC, 

primeira organização preocupada com o progresso científico no país, entendendo a Ciência 

como necessária para o real desenvolvimento do Brasil.  

Em 1951, foi sancionada a Lei n. 1.310 que atribuía ao CNPq, no Art 1º, a finalidade 

de “promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em 

qualquer domínio de conhecimento”, e no Art 3º, a competência de “promover investigações 

cientificas e tecnológicas por iniciativa própria, ou em colaboração com outras instituições do 

                                                           
150O Programa de Cátedras UNESCO tem como principal objetivo a capacitação por meio da troca de 
conhecimentos e do espírito de solidariedade estabelecido entre os países em desenvolvimento. 
151O Programa ALFA foi criado com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de projetos de cooperação 
envolvendo universidades europeias e latino-americanas. Por meio desta transferência de conhecimento, 
pretende promover a melhora do potencial científico e tecnológico dos países da América Latina. 
152COLUMBUS é uma associação de universidades da Europa e América Latina. Seu principal objetivo é 
a promoção da cooperação internacional e desenvolvimento institucional das universidades, através da melhoria 

dos processos e estruturas de gestão.  
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país ou do exterior”. Um dos grandes nomes envolvidos na criação desse conselho foi o físico 

César Lattes, um dos primeiros brasileiros a sair do país para se dedicar à Ciência, integrando 

um grupo de pesquisa em Física na Inglaterra. (LAUS, 2008: 123). 

CNPq e Capes passaram a fomentar a Ciência, a Tecnologia e a inovação, 

contribuindo para a transposição de barreiras do conhecimento e para a soberania nacional, 

capacitando e aperfeiçoando recursos humanos no Brasil, assegurando a especialização de 

recursos humanos em quantidade e qualidade suficiente para atender as necessidades públicas 

e privadas, defendendo o desenvolvimento econômico e social do país. Devemos notar que 

essas instituições foram criadas durante o governo de Gaspar Dutra e o segundo Governo de 

Vargas, quando um projeto de nação estava finalmente desenvolvido.  

Assim, o período que compreende os anos de 1940 a 1970ficou marcado pela criação 

de instituições voltadas para o desenvolvimento da Ciência, pela forte intervenção de agências 

internacionais, da Alemanha, dos EUA, do Reino Unido e da França. Até meados da década 

de 1970, a cooperação internacional desempenhou papel fundamental no desenvolvimento de 

programas de pós-graduação no Brasil, agindo na capacitação de recursos humanos e no 

intercâmbio de informações e conhecimentos entre cientistas. A partir dos anos de 1980, a 

evolução que vinha ocorrendo nas instituições de ensino superior no país criou condições para 

que os programas de mestrado e doutorado deixassem de ser desenvolvidos numa perspectiva 

receptora e passiva, gerando um modelo baseado em trocas igualitárias, passando a receber 

mais pesquisadores/as de fora (LAUS, 2012: s.p.).  

Contudo, somente a partir da década de 1990 que se começou a discutir um processo 

de internacionalização da educação superior no Brasil, quando a Capes apontou para a 

necessidade de se estabelecer um padrão internacional para a avaliação de pesquisas nas 

instituições públicas. A partir de então, as instituições de ensino superior buscaram uma 

reestruturação interna, através de uma gestão que fornecesse base para o processo de 

internacionalização, que atualmente ainda é incompleto. (LAUS, 2008).  

Esse estímulo é tributo de uma melhoria do ensino superior, com o aumento do 

número de alunos/as nas universidades, maior democratização no acesso aos níveis superiores 

de ensino. A oportunidade de aprender um idioma estrangeiro, adquirir maturidade e 

experiência numa determinada área constituem-se em fortes motivos para que estudantes, de 

diferentes níveis de escolarização, lancem-se para outras localizações. Como resposta à 

valorização que a política científica do Brasil deu (até agora) à internacionalização da 

formação acadêmica, estimulando encontros internacionais entre estudantes e investigadores, 
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o número da mobilidade científica brasileira cresceu, o que se deve à colaboração da Capes e 

do CNPq.  

Destarte, a mobilidade na Ciência Contemporânea foi tornando-se uma necessidade 

obrigatória, e fazer ciência tornou-se uma atividade cada vez mais desafiadora. Para os/as 

cientistas interessados/as em progredir em suas carreiras, a mobilidade, mais que uma escolha, 

é uma necessidade básica. (ACKERS, 2004). 

A produção do conhecimento científico é cada vez mais entendida enquanto uma 

atividade que se faz no coletivo, que envolve importantes trocas e interações, conduzidas de 

forma distribuída em diferentes organizações e localizações geográficas. A colaboração é um 

elemento chave no processo de produção e disseminação do conhecimento científico e o 

desenvolvimento e a mobilização de redes de acesso e partilha de conhecimento emergem 

cada vez mais como parte da atividade científica. (ARAUJO; FONTES, 2013: 97-99). 

Nesse ínterim, a edificação de redes de colaboração com organizações estrangeiras é 

muito valorizada, sendo entendida pelos/as cientistas como um modo de concretizar objetivos, 

reforçar e alargar capacidades individuais e das equipes locais, intensificar a produção 

científica e promover o prestígio da sua instituição. Essas redes internacionais são mais 

visadas ainda no caso de países que se encontram numa posição mais periférica no globo e 

não fazem parte dos grandes centros de produção científica. O contato com grandes e 

prestigiados centros de pesquisa possibilita, ao cientista, adquirir um leque mais diversificado 

de recursos humanos e materiais, e ainda interagir com equipes experientes, bem como 

participar no desenvolvimento do conhecimento avançado. (ARAUJO; FONTES, 2013).  

É imprescindível que os cientistas busquem construir redes mais duradouras de 

colaboração. No entanto, seus comportamentos e das instituições são diferenciados no que 

tange à importância conferida a essas redes e às colaborações. Essas diferenças provêm da sua 

localização geográfica, proximidade familiar (temática) e institucional. Tais variáveis se 

explicam em função de diferenças de ordem disciplinar que são historicamente reproduzidas, 

estão cristalizadas e constituem as subculturas disciplinares. Não há uma equiparação entre as 

áreas cientificas, e em algumas, as oportunidades para a mobilidade são mais recorrentes do 

que em outras. A própria produção científica difere conforme a área, sendo que a publicação 

de artigos em equipes é mais frequente nas Ciências Exatas e Naturais. (ARAUJO; FONTES, 

2013: 100). Há diferenças em termos de estágio e posição na carreira, tendo a estabilidade 

sido identificada como uma variável que incentiva o desenvolvimento de atividades de 

colaboração internacional e sua continuidade. Há, por fim, diferenças no nível de colaboração 
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dos homens e das mulheres, já que esse processo é governado pela perspectiva de conquista 

de prestígio e reconhecimento, e se concretiza por meio de relações com grandes centros de 

pesquisa, bem posicionados, que geralmente se localizam em lugares distantes, e muitas vezes 

as mulheres não tem as mesmas condições que os homens para se dirigirem a esses centros. 

A construção de redes de colaboração é uma árdua tarefa para os/as cientistas, cujos 

processos de formação, tanto de oportunidades quanto de credibilização perante parceiros são 

lentos, e depende do desenvolvimento de uma relação de confiança. Não havendo outro jeito, 

o trabalho de cientista exige deslocamentos geográficos, sejam eles curtos ou longos, para 

participar de conferências, reuniões acadêmicas, para que se interaja com outros cientistas e 

ganhe-se a confiança almejada. Dessa forma, as trajetórias de mobilidades são cada vez mais 

comuns, frequentes, variadas e complexas.  

Há casos de cientistas que valorizam a mobilidade, mas que por razões profissionais 

(ou outras) ficam impossibilitados de concretizar estadias duradouras, e acabam se deslocando 

apenas pelo mesmo território nacional, visitando as mesmas instituições e equipes de pesquisa 

já conhecidas, por curtos períodos. As profundas mudanças nos modos de interação que 

ocorreu na última década possibilitaram um contato virtual com pesquisadores/as de distantes 

localidades, facilitando a vida dos cientistas.  

Nas Ciências Exatas, especificamente, área onde o conhecimento é mais conversível, 

existe maior propensão para a mobilidade que nas demais ciências, onde o conhecimento 

tende a ser mais contextualizado. (JÖNS, 2007). Na Física, o acesso a infraestruturas únicas é 

fundamental para a qualidade de investigação, criando uma pressão para a mobilidade. Nessa 

área, a mobilidade de longa duração é tomada como um imperativo. (ARAUJO; FONTES, 

2013:101) 

O tempo de duração de uma estadia no exterior é relativo ao tipo de contrato de 

trabalho, ao grau de satisfação do/a cientista com o ambiente, de suas necessidades, e 

incorpora outras variáveis como a idade, o sexo, a área científica. A construção de laços 

familiares, a presença de filhos pequenos ou a existência de familiares dependentes podem 

interferir no abrandamento da carreira, alterando decisões de mobilidade. (ACKERS, 2004). 

Persistem, no seio desses processos, algumas dificuldades para as mulheres cientistas. 

Ainda que se comece a verificar uma alteração no comportamento masculino, marcado pela 

valorização da paternidade, as mulheres que se encontram em relacionamentos e com filhos 

enfrentam desafios e dificuldades em participar da mobilidade de longa duração. Frente a isso, 

elas precisam tomar algumas estratégias relativas, realizando a mobilidade durante ou logo 
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após o doutorado, optando, depois, por formas de deslocamento mais curtas e mais 

cuidadosamente planejadas. (ACKERS, 2001).  

Alguns estudiosos do tema têm evidenciado que os pesquisadores do sexo masculino 

são mais propensos a se moverem para outros países, para estudar e trabalhar. Nos influentes 

trabalhos de Yu Xie e Shauman (2003), conclui-se que a maternidade limita a mobilidade 

geográfica das mulheres em muito maior proporção que a paternidade nos homens.  

Em uma análise internacional empreendida por Louise Ackers (2004)acerca da 

mobilidade de cientistas pelo mundo, o gênero se mostrou uma das variáveis mais relevantes 

nas análises. A baixa representatividade feminina em certas áreas da Ciência se reverberava 

na sub-representação das mulheres na mobilidade, o que lhes implicava uma progressão mais 

lenta na carreira e menores oportunidades para cargos administrativos nas instituições em que 

operavam. Das mulheres entrevistadas para esse trabalho, somente três haviam viajado para 

fins acadêmicos, estando as demais impossibilitadas, muitas vezes por falta de oportunidades 

de viajarem para fora do país em função da Ciência.  

Porém, embora seja considerado que o número de mulheres solteiras na mobilidade é 

maior do que o número de casadas e com filhos, o casamento parece não constituir-se em uma 

barreira intransponível para a mobilidade internacional feminina. O prosseguimento de uma 

carreira científica pelos dois membros de um casal não é incomum, como aconteceu na vida 

de Débora Menezes. Ela e o marido foram constituir carreira acadêmica juntos em diferentes 

países da Europa. Mas essa situação pode ter implicações sobre as decisões da mobilidade, 

tornando-as mais difíceis e exigindo um maior planejamento. Às vezes, as pretensões 

profissionais de um põem em risco a carreira de outro.  

A mobilidade internacional tem um impacto significativo sobre as escolhas 

reprodutivas das mulheres, sendo a maternidade um desafio a mais, não sendo a paternidade 

sentida da mesma forma pelos homens. Para evitar complicações, as mulheres tendem a adiar 

a maternidade ou optar por não ter filhos durante o processo. Outra questão interessante, é que 

as mulheres casadas com filhos pequenos que se movem para o exterior em função da carreira 

o fazem junto com a família, não sendo uma realidade dos homens casados e com filhos, que 

podem migrar sozinhos. (ACKERS, 2001). 

A oportunidade de trabalhar junto com um cientista respeitado na área, seguir 

recomendações de orientadores da universidade de origem, integrar os protocolos de 

intercâmbio com uma instituição de prestígio e corresponder a um convite salientam-se como 

uns dos motivos que levam essas mulheres a saírem de suas cidades, de seus confortos e se 
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lançarem para o além mar. A motivação se dá também pelo prestígio da instituição pela qual 

serão acolhidas. Destaca Ackers (2001) que essa questão pesa, sobretudo, nas mulheres, uma 

vez que sofrem discriminação de gênero na academia, e a estadia numa instituição de alto 

prestígio pode enriquecer seu currículo e melhorar sua situação e aceitabilidade no sistema 

acadêmico de origem, podendo harmonizar as possibilidades futuras de obtenção de um posto 

de trabalho.  

O aumento da participação das mulheres na Ciência se traduziu num aumento da sua 

mobilidade internacional. Tanto a participação das mulheres na Ciência quanto a sua 

mobilidade pelos territórios científicos internacionais são fenômenos complexos, nos quais 

interagem vários fatores: científicos, profissionais, institucionais, pessoais. No que tange às 

atitudes e comportamentos relativos à mobilidade, as trajetórias das mulheres se assemelham, 

mas as motivações que as levam às longas distâncias e os resultados de suas viagens, a 

experiência de vida fora do país de origem, são muito particulares de cada uma. Nas palavras 

de Marina, viajar para a Holanda junto com o namorado foi uma experiência que lhe rendeu 

ganhos na vida acadêmica e na vida pessoal: 

 

Profissionalmente foi muito legal conhecer um grupo diferente daquele que você 
trabalha, independente de ser no Brasil ou fora. Mas como eu já tinha a experiência 
de conhecer grupos no Brasil, conhecer um fora foi muito legal, porque são 
perspectivas diferentes, essa coisa de não trabalhar depois de determinado horário é 
de lá, de tirar férias sem olhar e-mail é de lá, porque tem esse mito, né, que professor 
de universidade não tira férias nunca. E pessoalmente foi muito legal, como casal, 
porque a gente se encontrou muito lá. Nós, aqui no Brasil, éramos dois ETs, porque 
a gente tinha um relacionamento do tipo “não precisa fazer tudo junto”, entendeu, se 
você está a fim de fazer as coisas sozinhas você faz. E lá não, lá inclusive a gente era 
muito junto. Aqui a gente vivia completamente separado como casal. Lá a gente se 
encontrou muito. Aprendeu muito. O Felipe aprendeu a falar inglês, para ele foi um 
ganho… tem muitos amigos de lá até hoje.153 

 
 

Os governos ocidentais, por meio de suas estruturas, incorporaram bastante bem e de 

forma célebre a identificação da mobilidade de profissionais qualificados com o paradigma da 

sociedade global, conhecimento global e circulação de ciência. Entre os indicadores utilizados 

nos discursos de implementação de políticas sobre a necessidade de abertura, estão a 

valorização da internacionalização de currículos individuais e a intensificação de programas 

de apoio à mobilidade internacional em fases de formação, sobretudo em nível de 

doutoramento. (ACKERS,  

2004). 

                                                           
153 HIROTA, Marina. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2016.  
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Numa perspectiva que interpreta a possibilidade de aquisição de uma cidadania pós-

nacional, os/as profissionais qualificados não são apenas percebidos como aquela faixa da 

população mais privilegiada, que pode escolher para onde quer movimentar-se, mas também 

como aqueles/as que melhor usam os dispositivos de tecnologias de informação e de 

comunicação que lhes possibilitam participar da ciência a partir de diferentes perspectivas e 

lugares, transpondo barreiras físicas. (ACKERS,  

2004). 

Desde há várias décadas, a migração qualificada tem ganhado terreno, multiplicando-

se diversas formas de mobilidade de profissionais altamente qualificados que se mostram 

como capitais valiosos em vários circuitos das indústrias de ponta mundiais: na Ciência, na 

Arte, na Engenharia. Tal como acontece com a migração não qualificada, esta migração de 

profissionais qualificados contribui para a construção de outra imagem do seu país, em geral 

mais valorizada do que aquela veiculada pela imagem do trabalhador não qualificado.  

No entanto, a contribuição das mobilidades qualificadas na construção identitária de 

um país é muito contraditória e cada vez mais polêmica, o que se justifica pela rapidez com 

que circulam as informações, as narrativas individuais e coletivas através das redes sociais e 

dos dispositivos de comunicação. Uma delicada fronteira se estabelece na imagem de si no 

exterior, intensamente valorizada do esforço individual, mas também de desprestígio e 

vergonha que marcam a saída de profissionais qualificados de um país em desenvolvimento. 

O olhar prevalecente sobre a imagem dos/das brasileiros/as no exterior ainda está muito 

marcada pela pobreza, pela falta de condições de vida no país, que força seus habitantes a 

procurarem condições melhores em outros países, onde podem acabar em guetos 

desprestigiados.  

 

3.2 DEBATES ACADÊMICOS E FEMINISTAS ACERCA DA MATERNIDADE 
MODERNA 

 

O amor, também um produto histórico, tornou-se elemento central nas sociedades 

modernas e industriais, tido como esteio para o matrimônio e constituição familiar. A inédita 

junção entre amor e casamento deve ser entendida enquanto uma instituição cultural, tornada 

possível a partir de alguns elementos sociais e culturais em dado momento histórico, que 

passaram a orientar as formações de famílias.  (MACFARLANE, 1987).   

Uma das possibilidades para a associação entre casamento e amor foi o crescimento do 

individualismo e da liberdade de escolha, resultado da industrialização e do capitalismo. 
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Outrossim, a redução da mortalidade e o aumento da expectativa de vida, e ainda a difusão 

dos ideais cristãos de monogamia, da castidade e outros valores, deram fundamento moral 

para a combinação entre amor e matrimônio. 

Sendo assim, a constituição da família moderna não deveria mais se dar por interesses 

sociais e econômicos, onde o princípio fundamental para a união era a igualdade de status 

social entre o casal. No matrimônio por amor, é a liberdade de escolha dos indivíduos que 

prevalece. (GIRONA, 2008: 16).   

O amor romântico supõe que existe para cada pessoa apenas um amor.  Nessa 

concepção, o casamento é paradisíaco e eterno, valendo todo e qualquer sacrifício e 

abnegação para torná-lo possível e duradouro, pois a felicidade individual dependerá dele. O 

matrimônio por amor, baseado na complementaridade, esteve relacionado ao novo modelo de 

gênero que surge na sociedade moderna, o qual teve a classe burguesa como a classe social 

dominante: 

Esse modelo, com efeito, está baseado em uma nítida e perfeita separação das 
esferas de atuação e responsabilidades associadas a um e outro sexo: a da 
privacidade, domesticidade, e reprodução para a mulher; e a do público, 
extradoméstico e produtivo para o homem – com o ideal de provedor e autoridade 
no horizonte. (GIRONA, 2008: 16). 

 
O matrimônio tradicional se expandiu ao longo do século XIX, consolidando-se no 

século XX, caracterizado pela rígida separação de papéis de gênero, havendo diferentes 

expectativas para cada papel. A concepção de que o mundo social se dividia em esferas 

separadas fez-se presente na estruturação do mercado de trabalho, contribuindo para atitudes 

discriminatórias para quem exercia o papel de cuidador/a. Essa discriminação era dirigida às 

mulheres, consideradas como as principais cuidadoras, seja de crianças, de enfermos, de 

idosos, enfim.  

 A separação entre casa e trabalho feminizou o amor e os atributos associados ao ele, 

como as manifestações de carinho, cuidado, empatia e afeto. As mulheres tornaram-se os 

pilares do amor e, consequentemente, da família.  Em contrapartida, daqueles que operavam 

no mundo público, os homens, se esperava outros tipos de manifestações, não entendidas 

como amor. Para os homens, a honra era o grande atributo a ser conquistado com a garantia 

do provimento e bem estar da família, com segurança e materialidade. Na lógica das esferas 

separadas, o amor e o afeto existiam no privado, e o impessoal e descomprometido no 

público.   

Algumas das consequências negativas da feminização do amor foi um crescente 

domínio masculino, a dependência feminina, a invisibilidade feminina na esfera pública, a 
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significação de sexo como meio de poder masculino, a dificuldade no relacionamento entre os 

casais e a legitimação de exploração no trabalho. (LIMA, 2011). 

O que é novo nesse contexto é a associação entre maternidade e feminilidade. Esse 

novo modelo se consolidou em uma ideologia que exaltava o papel da mulher como mãe, 

dando ênfase no caráter natural da maternidade, sendo essa atribuída como uma obrigação da 

mulher (GIDDENS, 1993). Para as mulheres, nessa linha de pensamento, o investimento em 

coisas que estavam fora da esfera privada era algo excludente, que não deveria ser prevalecido 

antes da família.  

A maternidade reinventada pela classe burguesa como vocação feminina exclusiva 

esteve em contradição absoluta com a realidade concreta de muitas mulheres que 

trabalhavam, no século XIX, e que deviam assumir sua maternidade nas condições mais 

tempestuosas. A distância é imensa entre o ideal descrito e sonhado da mãe cuidadosa e 

educadora, que consagra um tempo integral às crianças, e a vida das mães pobres. 

Via discursos médicos, religiosos e psicológicos, por muito tempo a maternidade foi 

considerada um fato biológico, ancorado no terreno do domínio privado e emocional. No 

entanto, nos últimos trinta anos, a maternidade vem cada vez mais tomando lugar no espaço 

público, sendo debatida e discutida, tornando-se cada vez mais complexa e diversificada.  

Os padrões da maternidade vêm sofrendo algumas transformações, estando em 

conexão com processos sociais e com a globalização econômica, que difundiu e acelerou 

novos padrões de consumo e de comportamento. A introdução do consumo de novas 

tecnologias reprodutivas, contraceptivas e conceptivas, ofereceu às mulheres, principalmente 

às das classes médias, a possibilidade de escolher com maior segurança pela maternidade. A 

antiga recusa da maternidade através de práticas abortivas deu lugar à escolha segura pela 

maternidade. (SCAVONE, 2001). 

Nesse decurso, mudanças também passaram a ocorrer na vida privada, nas famílias e 

nas relações de gênero, com a emergência de novos modelos de sexualidade, de amor e de 

família. Junto à mãe tradicional, estava a mãe solteira, a mãe adolescente, a mãe lésbica, a 

mãe de aluguel, a mãe afrodescendente, a mãe genética, a mãe adotiva, a mãe pobre, a mãe 

prisioneira, e enfim. A multiplicidade da mulher se faz presente na figura da mãe, para quem 

convergiram as dimensões de classe, raça, etnia, sexualidade. (STEVENS, 2005).  

A maternidade moderna, pensada como conceito histórico, é marcada pelas 

desigualdades sociais, econômicas, culturais, étnicas, raciais e pelas questões de gênero que 

lhe é subjacente. As mudanças sociais da maternidade não atingiram da mesma forma todas as 
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mulheres, em todos os países, em todas as culturas, ainda que haja um modelo de maternidade 

que se sobressaia nas sociedades ocidentais contemporâneas, o qual tem como característica o 

número reduzido de filhos e mães que trabalham fora de casa e que possuem carreiras 

profissionais. (SCAVONE, 2001).   

Nos últimos anos, no Brasil, um dos grandes impactos na família e no padrão de 

maternidade vigente foi uma abrupta queda da natalidade. Se em 1980, o número de filhos por 

mulher era 4,5, na metade da década de 1990 passa para 2,5. Deve-se a isso uma intensa 

política de controle demográfico com a generalização da esterilização feminina. Além do 

número reduzido de filhos, as famílias brasileiras passaram a apresentar um número cada vez 

maior de mulheres como chefes de família, que conciliavam trabalho fora de casa com 

responsabilidades domésticas (SCAVONE, 2001).  

Ainda que as mulheres brasileiras continuassem tendo filhos em idade jovem, ou seja, 

entre seus 20 a 30 anos de idade, o número de mulheres tendo filhos em idades mais 

avançadas começou a crescer, sendo essas, em sua maioria, profissionais com uma carreira a 

ser estabelecida antes da maternidade.  

Temos que observar que essas mudanças no padrão de maternidade atingiram 

mulheres de camadas médias da população. Pensemos que, portanto, a possibilidade de 

realizar uma escolha pela maternidade, sendo essa acompanhada de uma valorização da 

criança, da preocupação com as condições de criação e cuidado, e o próprio interesse pela 

carreira profissional, varia de acordo com as condições sociais, econômicas e culturais de 

cada mulher. 

Quando se pensa em maternidade moderna, é imprescindível que se considere o 

ingresso das mulheres no mercado de trabalho, a sua presença na cena pública e nos impactos 

que essas questões provocaram na instituição familiar e na experiência da maternidade. Para 

esse modelo de maternidade vigente há vários tipos de mães: as que são chefes de família; as 

que são donas de casa; aquelas que têm sua produção independente e os casais igualitários. 

Cabe dizer ainda que a questão da maternidade sempre esteve na pauta de luta das mulheres 

pela sua liberdade, sendo objeto de reflexão teórica das feministas. (SCAVONE, 2001). 

É necessário lembrar que o controle da fecundidade, seja via métodos contraceptivos 

ou pelo aborto, não são práticas modernas. As mulheres de diferentes sociedades, em 

diferentes tempos, utilizaram várias formas para evitar nascimentos indesejáveis, na maioria 

das vezes consumindo drogas ou ervas abortivas. Essas drogas ofereciam riscos à vida das 

mulheres, e era preciso muita coragem e determinação para ingeri-las. O aborto foi, desde 

sempre, um ato desesperado. 
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A introdução dos métodos contraceptivos, sendo também conquista das mulheres e das 

lutas travadas pelos movimentos feministas, deve-se, sobretudo, a objetivos das políticas 

demográficas, que é o caso do Brasil. Nesse processo, algumas contradições entram em cena, 

como o limite da livre escolha feminina pela maternidade. Há ainda, quanto ao uso de 

anticoncepcionais, uma série de problemas não resolvidos, como o malefício de seu uso para a 

saúde das mulheres, que o utilizam sem acompanhamento médico. (SCAVONE, 2001).  

A problemática do corpo, questão central em estudos feministas, está relacionada à 

figura da mãe. Uma das pautas dos movimentos feministas foi as implicações políticas e 

sociais da maternidade e a conscientização das mulheres sobre a liberdade em relação aos 

seus corpos e suas escolhas. Nos anos de 1960, o chamado Feminismo Libertário, 

influenciado por Simone de Beauvoir e Betty Friedan, colocou em questão o significado da 

maternidade, explicando as desigualdades de gênero existentes a partir da maternidade. 

Negava-se o fatalismo biológico da maternidade, entendido como esteio da opressão 

patriarcal, que imputava às mulheres o dever se serem mães e cuidadoras, negando-lhes outras 

possibilidades. Era a maternidade, portanto, que justificativa o sistema patriarcal. (STEVENS, 

2005). 

Essas correntes teóricas, consideradas mais radicais, entendiam a maternidade como 

eixo central das opressões femininas, porque restringia o lugar das mulheres ao espaço 

privado. Esse feminismo propunha uma recusa consciente da maternidade pelas mulheres a 

fim de alcançarem sua liberdade.  

Desde 1970, vários estudos foram desenvolvidos a partir da perspectiva feminista, 

objetivando historicizar a problemática da reprodução. Desde então, a reprodução deixou de 

ser entendida apenas como um fato biológico atemporal, existente fora da história. Mas a 

natureza recebeu nova valorização das feministas. Por quê? Nas sociedades ocidentais, a 

cultura, considerada como superior, é sobreposta à natureza, e por detrás dessa noção 

escondiam-se outras que oprimiam a mulher e a mãe.O feminismo buscou, então, 

conscientizar as mulheres sobre as cruéis distorções das noções patriarcais em relação à 

maternidade e despertá-las para o potencial positivo dessa experiência e condição 

(STEVENS, 2005).  

A segunda fase do movimento feminista, inspirada na Psicanálise, na religião, na 

Sociologia, na Antropologia e na História recuperava a maternidade como poder feminino, já 

que somente as mulheres possuíam o poder de gerar vidas, fazendo isso parte da subjetividade 

feminina. O problema não era mais a recusa da maternidade, e sim a divisão igualitária das 
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atividades domésticas entre o casal. Destacaram-se nessa corrente Adrienne Rich, Nancy 

Chorodow, Dorothy Dinnerstein, Helene Cixous, Luce Irigaray e Julia Kristeva, que 

procuraram resgatar e revalorizar essa diferença entre os sexos. No entanto, as teóricas do 

chamado “feminismo da diferença” negligenciavam o problema de dar respaldo para o 

conservadorismo. (STEVENS, 2005).  

Assim, as posições das mulheres feministas a respeito da maternidade se dividiram em 

dois blocos, de um lado uma rejeição, com o debate de que a maternidade oprimia as 

mulheres, e em outro bloco, onde a maternidade é subentendida como uma experiência que só 

as mulheres podem ter, sendo ela, portanto, única, rica e insubstituível. (STEVENS, 2005). 

Em seu conjunto, essas reflexões feministas tão diferentes possuíam um objetivo 

comum: colocar a maternidade enquanto uma invenção social. Essa crítica, por um lado, visou 

contribuir para uma reflexão acerca das relações de gênero vigentes, especialmente no interior 

das famílias, reafirmando a necessidade de um repensar do papel masculino ou do pai. Esse 

debate foi se renovando, assumindo outras roupagens conforme pressões geradas pelas 

transformações sociais, políticas e econômicas.  

Na década de 1990, os estudos feministas sobre a maternidade centraram seus debates 

nos direitos e nas consequências dos usos das novas tecnologias reprodutivas à saúde da 

mulher. Uma das questões promulgada por essa crítica referia-se à interferência da medicina 

na procriação, e o medo de que as mulheres pudessem estar perdendo controle da situação 

para os médicos. Essa teoria possuía uma visão positiva em relação à maternidade, entendida 

enquanto uma experiência importante e feminina, que não deveria escapar do poderio das 

mulheres. (SCAVONE, 2001). 

O feminismo denominado “pós-moderno” afirma com segurança que a reprodução não 

é um fato biológico apenas. Ele busca repensar e redefinir os termos “mãe, maternidade e 

maternal”, entendo que a maternidade sustenta o patriarcado, mas ao mesmo tempo é um 

importante componente da identidade feminina. Ela é um lócus de poder e opressão, de 

sacrifício e autorrealização, de reverência e desvalorização, de alegria e tédio. (STEVENS, 

2005).  

Alguns estudos preocupavam-se com a manutenção de um tipo padrão de 

parentalidade, onde as mulheres continuavam as serem as principais responsáveis pelo 

cuidado dos filhos. No entanto, surgiram pesquisas que detectavam tendências de uma 

possível evolução nesse sentido, pois que alguns homens vinham desempenhando essas 

responsabilidades há tempos delegadas somente às mães. Sugeriu-se, desse modo, pequenas 

alterações nos padrões de gênero e na parentalidade, o que é menos visível no Brasil, onde a 
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maternidade ainda está ancorada num determinismo biológico, onde o cuidado, as 

manifestações de carinho e os trabalhos domésticos são ainda entendidos como deveres da 

mãe e da mulher e como parte do espaço privado. (SCAVONE, 2001).  

 

3.3   MATERNIDADE E CIÊNCIA: DESAFIOS E LUTAS DAS MÃES CIENTISTAS DA 
UFSC 

Uma semana após o discurso do Presidente da República Brasileira, Michel Temer, em 

relação ao dia da mulher, em oito de março de 2015, onde ele disse que “a mulher faz muito 

pela família”, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez um anúncio culpabilizando as mães 

que se ausentam em casa, ou seja, que trabalham fora de casa e se dedicam a uma carreira, 

pelo adoecimento de seus filhos e pela obesidade infantil. 

Para o Ministro, o problema da obesidade infantil deve-se, sobretudo, ao fato de as 

crianças “não terem mais a oportunidade de aprender a descascar alimentos” 154,já que suas 

mães não estão por perto para lhes ensinar. Pelo fato de as mães não ficarem mais em casa, 

como no passado, diz ele, as crianças estão perdendo a oportunidade de segui-las nas tarefas 

domésticas diárias, como a de preparar os alimentos. Em nenhum momento de sua fala ele faz 

referência à culpa paterna pelo problema.  

A fala do ministro representa a defesa de muitas pessoas, ainda embebidas de noções 

machistas de mundo, que imputam às mulheres os trabalhos domésticos, o cuidado de 

crianças, doentes e idosos e a organização da vida privada, enaltecendo essas funções como 

encargos “naturalmente” femininos. O ministro acessa a antiga lógica patriarcal de que o 

mundo se divide em duas partes, privado e público, defendendo que lugar de mulher e mãe é 

na casa, na cozinha ou lavandeira, cuidando das crianças, do marido e do lar. Ele conclama a 

todas as mulheres que construíram sua carreira profissional e ocuparam postos no mundo 

público a regressarem às suas casas e ocuparem suas “devidas” posições na sociedade.  

Em suas entrevistas, as cientistas listaram as questões mais ouvidas em suas trajetórias 

pelas pessoas interessadas em suas decisões e escolhas. Dentre elas, uma das que se sobressai 

refere-se à realização da maternidade e o conflito entre cuidar da criança e da profissão ao 

mesmo tempo. Questões como “Quando terá um filho? Só pensa em estudar?” ou “Quando 

você vai amadurecer e deixar de pensar só em você?” são as que mais perseguem as 

acadêmicas que postergam a maternidade em função do trabalho. Denota-se que essas 

                                                           
154Ver mais em: <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/03/ministro-da-saude-culpa-maes-que-ficam-
em-casa-por-obesidade-infantil.html.>  Data de acesso: 15 de março de 2016.  
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perguntas são nada mais que tentativas de controlar as mulheres e seus corpos, e lembrá-las de 

suas tarefas “naturais”.  

Outras questões que invadem a privacidade das mulheres que se dedicam à Ciência 

centram-se no equilíbrio entre vida doméstica e trabalho. Perguntas como “mas seu marido te 

ajuda?”, ou “você não tem dó das crianças que ficam em casa” são geralmente muito ouvidas 

por elas. Essas perguntas são tentativas de cobrança, que visam lembrar às mulheres que 

independente da existência de uma carreira e do quanto elas dediquem sua vida a ela, seu 

primeiro dever é o cuidado dos filhos e do lar. A decisão de ser mãe escapa ao poderio das 

mulheres e passa a ser entendia como uma questão de interesse público. Mas esse interesse 

público é finito e interesseiro. Enaltece a gestação e a criança, mas oprime ou negligencia as 

mães, que enfrentam diversas barreiras no trabalho por conta da realização da maternidade.   

Devido às grandes e constantes mudanças que caracterizam as sociedades 

contemporâneas, os sistemas de significação e representação cultural se multiplicaram, e o 

desejo por uma identidade unificada se mostrou ilusório. Desse modo, passamos a nos 

confrontar com uma multiplicidade cambiante de identidades possíveis, fragmentadas e até 

mesmo contraditórias. (HALL, 1997). 

Os comportamentos e atos vividos no contemporâneo por homens e mulheres 

esbarram nos modernos discursos definidores das identidades femininas e masculinas, onde 

interagem discursos contraditórios, levando as mulheres a serem múltiplas: excelentes 

profissionais, cultas, boas donas de casa, boas esposas, boas mães, belas e sensuais. Os 

discursos atuais que investem nas identidades femininas ainda acessam a antiga identidade 

feminina, incorporando a ela outras novas identidades desejáveis para as mulheres. Isso, 

obviamente, provoca consequências negativas no desempenho das mulheres no âmbito 

profissional e na vida pessoal. (ROCHA-COUTINHO; ROCHA COUTINHO, 2007). 

Se das mulheres passou a ser esperado que se ajustassem aos padrões masculinos das 

profissões e que mantivessem no espaço doméstico as suas antigas funções, um dos 

problemas que elas passaram a ter foi o esgotamento físico e psicológico por acumular 

funções e horas extras de trabalho. Quando as mulheres não conseguem se ajustar totalmente 

a esses padrões, a elas é relegadas posições de pouco prestígio nas ocupações profissionais, 

com uma participação não reconhecida. 

Ainda que elas tenham, no mundo do trabalho, conquistado alguns benefícios, tais 

como creches e flexibilidade de horário no período inicial da maternidade, alguns entraves 

continuaram a limitar seu crescimento profissional e sua equiparação com os colegas homens 

no cenário profissional. Pois aos homens, em contraste, foi incentivado que dessem primazia 
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às suas carreiras profissionais, deixando as ocupações domésticas e familiares a encargo das 

mulheres, cobrando-se deles o provimento da família, a honra da masculinidade. 

(BRUSCHINI, 2005).  

De acordo com Shienbinger (2001), em um estudo realizado em 1993 pelo Instituto de 

Famílias e Trabalho de Nova York, foi detectado que em famílias onde tanto homem quanto a 

mulher trabalhavam fora de casa, a maioria das atividades relacionadas a casa, como limpeza 

e organização, compras no supermercado, alimentação, pagamentos de contas eram realizadas 

pelas mulheres. Os homens superavam as mulheres em outras atividades, como reparos 

domésticos, cuidado com os carros e com o quintal. Isso, em lares heterossexuais, onde as 

mulheres trabalhavam 15 horas por semana a mais que os homens, ao fazerem os deveres de 

casa. Em um ano, isso implicava em um mês a mais de trabalho. Além disso, elas dormiam 20 

minutos a menos por noite que eles, e se mães, 40 minutos a menos de sono por noite que 

seus maridos. Em uma semana, isso somaria em cinco horas a menos de sono para a mãe e 

esposa trabalhadora. 

Porém, nas pesquisas baseadas em metodologia quantitativa que mesura os diferentes 

níveis de produtividade entre os sexos, não há um consenso quanto às implicações do 

casamento e da maternidade nas carreiras científicas das mulheres. As conclusões das 

pesquisas são contraditórias. Para alguns, o casamento pode produzir efeitos positivos sobre 

ambos os sexos ou apenas para os homens. As mulheres parecem ser mais influenciadas pela 

presença de filhos do que de maridos. (FERREIRA, et al, 2008: 46).  

Há pesquisas que demonstram que a versão de que maternidade influencia na 

produtividade das cientistas é apenas uma mitologia da ciência, que apregoa que bons 

cientistas são homens casados e que boas cientistas são mulheres solteiras e sem filhos, o que 

há de ser desmistificado, pois outras variáveis influenciam na produtividade e status do 

cientista, não sendo determinada apenas pelo casamento e maternidade. Mulheres casadas e 

com filhos podem apresentar uma posição na Ciência e produtividade superior às solteiras e 

sem filhos, que é o caso de Débora, a qual possui um status superior às solteiras e sem filhos 

no FSC. (FOX, 2005).  

A ênfase na maternidade pode gerar uma explicação determinista sob o status da 

mulher na ciência, subentendendo que os papéis de gênero são governados por fatores que 

dificilmente se alteram. Um aspecto ressaltado por Fox (2005: 132), é que as relações entre 

produtividade e família são mais complexas do que ser casada ou não e ser mãe ou não, e 
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variam de acordo com o tipo de casamento e ocupação do marido. Mulheres cientistas casadas 

com cientistas podem ser mais beneficiadas com esse tipo de relação do que prejudicadas.  

A habilidade de manipular uma rede constitui elemento fundamental para a aquisição 

de poder e prestígio na academia. A colaboração entre equipes constitui aspecto básico para a 

produção cientifica, crescendo a partir da década de 1950, com a ampliação dos fundos de 

pesquisa, a especialização das disciplinas e o aprofundamento da profissionalização, 

conduzindo para uma configuração das práticas de pesquisa. Essa tendência histórica foi 

acompanhada pelo aumento constante da múltipla autoria em artigos: se em 1900 mais de 

80% dos artigos tinham apenas um autor, em 1960, começou a se destacar a produção de 

artigos em coautoria, fortalecendo-se a partir de 1980. (FERREIRA et al, 2008: 49).Na 

medida em que aumenta o número de colaborações, diminui o tamanho dos grupos formados 

por um pequeno grupo seleto de cientistas que buscam colaborações entre colegas ilustres, em 

busca da fama e prestígio.  

Esses grupos, que podemos chamar de “colégios invisíveis”, determinam as 

ocorrências científicas, que se fazem muito mais pelo contato pessoal mediante as 

colaborações. Essa é uma questão central para compreender as diferenças de gênero em 

termos de publicações, constituindo um indicador do grau de integração do/a cientista nas 

comunidades. As mulheres são tão propensas quanto os homens a produzirem em coautoria, 

mas não participam como eles das redes sociais, nos colégios invisíveis, contatos que ocorrem 

de modo informal, durante almoços, corredores, após reuniões e conferências, onde ocorrem 

as trocas de ideias, são estabelecidas as alianças e fortalecidos os interesses comuns. Nesse 

padrão, a tendência é a marginalização das mulheres (sendo elas casadas, solteiras, com filhos 

ou sem filhos), menos inclinadas a desenvolver conexões profissionais com editores e 

periódicos e associações científicas. (FERREIRA et al, 2008). 

Para ambos os sexos, a exclusão desses círculos restringe o acesso a recursos 

importantes para a pesquisa e publicação. Mesmo que nem todos os homens façam parte 

desses grupos e nem todas as mulheres estejam fora delas, constata-se que as mulheres ficam 

à margem desses contatos informais. Enquanto eles agregam um maior número de 

colaboradores, elas encontram mais dificuldade para encontrar pares disponíveis, e acabam 

colaborando com poucas pessoas, com evidentes prejuízos à produtividade. (FOX, 1991: 

197/198).  

Para esses pesquisadores, não é a maternidade e o casamento em si que determinam o 

status e o desempenho das cientistas, mas as condições existentes nas instituições onde 
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operam e as relações científicas estabelecidas ou não com outros grupos, que constituem em 

indicações para que se compreenda o padrão de exclusão e produtividade de ambos os sexos.  

As análises empreendidas sobre as fontes me possibilitaram compreender que o 

problema maior, para as cientistas que são mães, não é a soma das atividades acadêmicas com 

a maternidade, tampouco o abalo que a vida acadêmica sofre nos primeiros anos da 

maternidade. As dificuldades impostas pelos pares e por chefes de trabalho às mulheres em 

função da maternidade, a utilização da sua condição para tirar proveito delas, são os 

problemas com os quais precisam lidar que mais atacam seu bem estar e sua segurança.   

Nos bastidores da produção científica, a possibilidade das mulheres engravidarem foi 

utilizada como mecanismo de controle, discriminação e assédio moral por parte da sociedade 

acadêmica machista. Na concepção moderna de ciência, o cientista é um homem capaz de se 

desatar de seu corpo e de suas necessidades biológicas para dedicar-se somente às questões da 

alma e da mente. Na contemporaneidade, apesar de todos os questionamentos em função dos 

credos modernos em relação à Ciência, esses valores continuaram a rondar o cotidiano 

científico. A presença feminina cada vez mais proeminente passou, então, a se confrontar com 

esses valores, mas não a erradicá-los. (VELHO, 2006: XV). 

Por detrás de uma máscara de neutralidade e de debates de universalização e respeito 

aos direitos humanos, na banalidade do cotidiano científico as mulheres continuaram a serem 

consideradas elementos indesejáveis para a prática científica, sobretudo em função da sua 

possibilidade de engravidar, ou seja, devido à sua incapacidade de se desprender totalmente 

de seus corpos e funções biológicas, entrando em conflito com as necessidades da Ciência, 

que é a alta produtividade. É por esse motivo que as mulheres são rejeitadas em entrevistas 

para contratação de pesquisadores para programas de mestrado e doutorado, no Brasil e fora 

do Brasil. Nas experiências de Amélia, nos primórdios de sua formação como Física na 

UFRJ, na década de 1980:  

 

Havia professores que diziam explicitamente: “Eu não quero aluna mulher”. 
Redundante: “Eu não quero aluna mulher porque mulher engravida”. É… porque aí 
vai parar de produzir. Então, tinham homens que diziam isso explicitamente. Isso eu 
ouvi lá. Eu já tinha ouvido que tal pessoa recusou tal aluna por que, por ser mulher, 
entende?155 

 

É hilário e trágico ao mesmo tempo, que, nesse país, onde o aborto é ilegalizado, a 

maternidade ainda seja vista como um problema, um mal indesejado, pelas diferentes 
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instituições profissionais. A legalização do aborto tem sido um dos debates mais polêmicos 

nas mídias, especialmente no Facebook, dividindo as opiniões em dois grupos, os que apoiam 

que ainda é uma minoria, e os que condenam as práticas do aborto, e que se baseiam em 

discursos religiosos e morais para dar fundamento às suas opiniões. No entanto, ninguém 

apresenta defesas, sejam elas religiosas ou não, para episódios que costumam serem normais 

no dia-a-dia de mulheres estudantes, acadêmicas e profissionais que engravidam e passam a 

ser assediadas por conta disso.  

Para sobreviver às pressões geradas pela machista academia, as mulheres procederam 

de diversas formas para resistir no espaço onde eram rejeitadas. Abrir mão da maternidade, 

fazer um aborto, ou até mesmo adiar a maternidade por muito tempo são medidas que 

visavam proteger o seu trabalho, que é sempre posto em questão. Como destacou Shienbinger 

(2001), era comum que quando grávidas, as mulheres cientistas procurassem esconder sua 

gravidez por muito tempo, muitas vezes ignorando sua própria condição de grávidas para não 

diminuir os níveis de produtividade. A intenção, com tal atitude, era não se diferenciar dos 

colegas homens e evitar discriminações. 

Ainda é comum, em entrevistas para seleção de mestrandos e doutorandos, por 

exemplo, e isso não apenas nas Ciências Exatas, como até mesmo em Humanas, o/a 

entrevistador/a questionar à candidata se ela está grávida ou pretende engravidar durante o 

mestrado e doutorado. Se a resposta for positiva, muitas vezes a candidata é eliminada da 

vaga. Com base nisso, em que medidas poderíamos dizer que mulheres e homens estão em 

equidade no mundo científico? Quantas vezes essa pergunta seria feita a um candidato 

homem? Quando Débora mudou-se para Oxford para fazer o doutorado em Física, tinha 

apenas 24 anos de idade e já estava casada. Ao ser recebida por um físico que seria seu chefe 

de trabalho no laboratório, em Oxford, foi surpreendida com a seguinte pergunta, que foi a 

primeira que ouviu ao chegar em solo estranho e intimidador: 

 

“Quantos filhos você veio ter na Inglaterra?”. Falei: “Não vim ter filhos na 
Inglaterra, vim estudar”. Aí ele falou: “Mas eu soube que você é casada”. Aí falei: 
“Mas eu não vim para a Inglaterra ter filhos, eu vim fazer doutorado”. Eu fiquei 
muito chocada com essa pergunta dele. Para quantos homens ele perguntaria 
“quantos filhos você veio ter aqui?”.156 

 
 Com a narração desse fato, percebemos que o mal-estar das mulheres na Ciência não 

se dá somente pelos entraves concernentes à natureza do seu ofício e pela dificuldade de 
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conciliá-lo com sua vida familiar e doméstica, quando é o caso. O grande problema 

enfrentado são os preconceitos machistas no ambiente de trabalho, que se constituem em 

óbices à carreira delas e não reconhecem, como se demonstra na fala de Débora, fronteiras 

geográficas. O machismo está presente no seio da Física no Brasil, na Europa, enfim, em 

muitos contextos. 

Em meu ver, quando a gravidez e a maternidade são rejeitadas na Ciência, nada 

poderia provar mais que isso a hostilidade desse campo em relação à presença de mulheres em 

seus domínios. O dilema das mulheres cientistas em realizar ou não a maternidade para não 

por em risco a carreira, a recusa pela maternidade para dedicação à ciência e a culpa sentida 

pelas mães ao estarem ausentes dos filhos para se dedicarem à profissão só existe na 

existência de um padrão científico masculino. (VELHO, 2006).  

A gravidez e a maternidade podem gerar um alto custo às cientistas quando são elas 

que precisam levar nas costas as tarefas domésticas. Claro, existem casais que dividem as 

tarefas de modo igualitário, porém, a responsabilidade dos homens pelo cuidado das crianças 

é bastante recente. Há uma geração atrás, eles passavam um tempo muito breve com os filhos. 

Atualmente, a porcentagem de homens que vêm se dedicando ao cuidado dos filhos é muito 

pequena, em comparação ao número de mulheres e profissionais que o fazem. Ainda que 

essas contratem outras mulheres para cuidar da casa e dos filhos, são elas que supervisionam 

esse trabalho. Sem falar da carga emocional da preocupação se seus filhos recebem um 

tratamento adequado em sua ausência. (DIAS JÚNIOR; VERONA, 2016). 

Londa Shienbinger salientou que nos Estados Unidos, além da baixa porcentagem de 

pais que atuavam na mesma medida que as mães na criação das crianças, os homens que se 

dedicavam à família acabavam ficando em desvantagem no mundo profissional. Eles 

precisavam rejeitar promoções ou empregos que estabelecem viagens extensas e horas extras 

de trabalho, mesmas concessões que as mulheres precisavam fazer. Dessa forma, era mais 

comum que homens de grandes empresas e com filhos tivessem uma esposa em casa para dar 

conta de tudo. (SHIENBINGER, 2001).  

Criar um filho, na concepção moderna, inclui atender suas necessidades biológicas e 

emocionais, transmitir valores e princípios, bem como conhecimentos universais. Na 

expressão popular, mãe é quem cuida. Nessa linha de pensamento, prevalece a ideia de que o 

cuidado é uma tarefa especial das mães, julgando aquelas que não cuidam, ou que deixam de 

preponderar esse dever acima de outros, como negligentes. Essas questões influenciam as 

práticas maternas, as escolhas, cuidados e sentimentos das mães ao se afastarem dos seus 
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filhos por tempo determinado, para atenderem às demandas profissionais. (SOUZA E 

RIZZINI, 2001). 

Uma das práticas maternas das mulheres no contemporâneo, para que pudessem 

trabalhar, foi deixar as crianças aos cuidados de instituições especializadas. É importante 

esclarecer que as primeiras instituições infantis eram direcionadas às crianças abandonadas e 

pobres. No final do XIX, nas sociedades ocidentais, as indústrias erigiram as primeiras 

creches para atender aos filhos dos operários, visando aumentar os níveis de produtividade. 

As creches e jardins de infância eram uma opção necessária para mães das classes 

desfavorecidas, que precisavam trabalhar fora de casa. No Brasil, a Constituição de 

1988confirmava a creche como um dever do Estado, direito da criança e escolha da família, 

sendo entendida enquanto instituição educativa. (WEBER et al, 2006: 49). 

Contudo, quem sabe pelo seu histórico, as creches foram estigmatizadas, 

especialmente as públicas, como lugares precários e destino para crianças pobres. No meio 

científico ou leigo, a entrega dos filhos aos cuidados de terceiros gerava controversos debates, 

e o ideal difundido preconizava que as mães estivessem junto de seus filhos até que esses 

completassem no mínimo três anos de idade, pois as creches não garantiam os cuidados 

básicos que os pequenos necessitavam. A predominância dessas concepções incentivou o 

sentimento de angústia e culpa em algumas mães, de estratos mais privilegiados, que 

precisavam deixar seus filhos nesses locais. (WEBER et al, 2006: 49). 

Em uma pesquisa realizada por psicólogos em 2006, em Curitiba, foi detectado que 

um dos sentimentos comuns em mães que deixavam os filhos em creches em função do 

trabalho era a culpa. No entanto, essa era mais presente em mães que detinham maior nível de 

escolaridade e possuíam uma carreira profissional. Essas mães viviam o conflito entre 

dedicar-se à carreira e à criança ao mesmo tempo. Essa culpa não se apresentava em mulheres 

que possuíam um nível socioeconômico menor, para as quais o seu trabalho era uma garantia 

de sobrevivência para a família. (WEBER et al, 2006).  

Observe-se que a própria noção de “trabalho fora de casa” difere para os diferentes 

grupos de mães e suas pertenças socioeconômicas. Se para umas, ele é um meio de 

sobrevivência, para outras, ele é o meio para atingir seus objetivos e metas individuais. Para 

as mulheres e mães com condições de vida mais elevadas, deixar os filhos em creches seria 

mais uma questão de escolha que necessidade, sofrendo, portanto com o sentimento de culpa 

por abandonar os filhos a fim de dedicarem-se a si mesmas. Incorporam, nessa medida, os 

ideais da cultura patriarcal, onde a função da mulher é o cuidado do lar e da prole gerada.  
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O sentimento de culpa surge em função dessas cobranças sociais e culturais, 

internalizadas pelas mães das classes médias. (WEBER et al, 2006). Sônia Peduzzi, Física da 

UFSC, declarou em sua entrevista que sempre foi muito tumultuada sua relação com os três 

filhos e que ela se via sempre ausente. Ela teve o primeiro filho três anos após sua inserção na 

UFSC, como professora. Na concepção dela, a educação excelente que os filhos tiveram não 

foi por intermédio dela e sim da babá que educou as crianças com muita competência:  

 

Eu acho que eu tive três filhos porque eu tive uma babá que era maravilhosa! Eu 
acho que ela me ensinou a cuidar de criança. Porque, na verdade, quando vem uma 
criança, não vem com manual, né? Os pais ficam acertando e errando. Claro, a gente 
erra tentando fazer o melhor, mas a gente erra. E ela era muito metódica e 
disciplinada, então as minhas crianças foram muito disciplinadas, comportadas, tudo 
assim certinho, tinham horário de comer, não comiam porcaria. Então eu acho que 
aquilo eu não sabia fazer, aquilo só pode ter vindo dela. Ela que ensinou.157 

 
 
 Nessa declaração, Sônia alegara que jamais teria tempo para conceder às crianças o 

cuidado e educação considerada necessária, que somente a babá foi capaz de fornecer. Isso 

porque ela estava mais longe de casa do que perto, em função da turbulenta rotina entre 

editorara revista e ministrar aulas. Na entrevista, em nenhum momento ficou evidenciada qual 

seria a responsabilidade paterna, uma vez que Sônia se acusava de estar distante dos filhos e 

de não ter ela mesma a capacidade que a babá teve de educar as crianças. Ao se afastar da 

noção consagrada de que “mãe é quem cuida”, situando-se em um contexto em que a maioria 

das mães dos colegas dos filhos não trabalhavam fora de casa, o sentimento de culpa pesava 

em seus ombros, aliado ao sentimento de sorte por ter podido contar com a colaboração de 

outra mulher para desempenhar as funções que deveriam ser desempenhadas por ela. Mais 

uma vez, a responsabilidade pela criação e cuidado dos pequenos é da mulher, e se não da 

mãe, de outra contratada para estar em seu lugar: 

 
Eu tinha um sentimento de nunca fazer tudo o que era necessário em relação aos 
meus filhos. Isso eu confesso. Era uma sensação de que “puxa vida, que mãe mais 
relapsa”, no sentido de que eles estavam num colégio particular, e os colégios 
inventam as coisas pras crianças: “ah, amanhã tem que levar não sei o que”. Isso pra 
mim era muito complicado, quer dizer, amanhã tinha que levar docinho, não sei o 
que, a criança chega não sei que horas, tararara, e eu não tinha tempo, sabe? Então, 
vai e compra qualquer coisa pra levar. Então, esse sentimento eu tinha de que eu 
nunca atendia a tudo de acordo. E de vez em quando tinha que ter levado, e não 
levava, esquecia…158 
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 As frustrações e problemas acontecem também porque o sistema brasileiro de Ciência 

e Tecnologia não inclui benefícios que auxiliem as cientistas a conciliarem carreiras e família. 

As exigências para manter os níveis de produtividade e publicações não diminuem para as 

mulheres que são mães, ainda que seja um direito constitucional. Mesmo estando em licença-

maternidade, as mulheres continuam participando de confecção e publicação de artigos, 

dentre outras atividades. Débora Menezes, que não diminuiu a produtividade em função da 

maternidade, relatou que sentiu um abalo por conta da necessidade de amamentar e trabalhar 

ao mesmo tempo, mas que não houve grandes problemas por já ter a vida estruturada e 

condições de pagar uma babá para cuidar da criança em tempo integral: 

 

Quando meu filho nasceu eu já tinha a vida estruturada. Eu já tinha dinheiro para 
pagar empregada e babá. Porque meus pais não moravam aqui, e a família não podia 
prestar nenhum tipo de apoio. Então eu esperei, esperei, esperei e quando meu filho 
nasceu ficou um pouco pesado. Eu amamentei um ano, a vida profissional ficou um 
pouco abalada.159 

 

A fase entre 25 e 35 anos é fundamental para mulheres e homens para o 

estabelecimento de uma carreira estável na Ciência, já que nessa fase os estudantes estão 

atualizados e disponíveis a dar continuidade aos estudos. No caso das mulheres, muitas são 

aquelas que entram em conflito para tomar uma decisão – adiar a maternidade conciliá-la com 

a carreira ou não ter filhos. Essas três opções foram encontradas nas entrevistas realizadas 

com as físicas da UFSC. Apenas três das sete entrevistadas possuíam filhos até o momento da 

entrevista. E dentre as outras quatro, duas evidenciaram veemência quanto ao desejo de não 

ter filhos. Nas palavras de Amélia: “A pessoa se casar e ter filhos é uma opção. Eu penso 

assim. E eu não escolho isso”. Claro, é uma opção para mulheres, tal qual ela, que possuem 

um capital sociocultural que lhes possibilite pensar nessas questões, abrindo-lhes um leque 

mais amplo de objetivos e opções na vida.  

 Quando as mulheres optam por dar uma pausa ou trabalhar meio período nas primeiras 

fases da maternidade, o retorno integral à atividade científica se torna uma dificuldade 

adicional. Em contrapartida, os avanços na Ciência ocorrem aceleradamente, e o trabalho 

delas atrasa.   

 São raras as mulheres que podem contar com o apoio incondicional de seus maridos 

no trabalho doméstico, que as liberem das preocupações domésticas, lhes dando condições 

para o pleno exercício de sua profissão. As três mulheres mães que entrevistei relataram que 
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para dar conta da rotina no trabalho contaram com a ajuda de outras mulheres, no caso de 

Débora e Sônia, de uma empregada que ocupava o lugar delas em sua ausência, ou no caso de 

Marinês, teve a mãe cuidando da criança em todos os momentos de sua ausência para dar 

conta do mestrado. Como relatou Marinês:  

 

A escrita da dissertação foi feita com a minha filha nos meus braços. Mas consegui 
atingir meus objetivos graças à ajuda da minha mãe que era aposentada, morava na 
mesma cidade e se dispunha a cuidar da criança quando houvesse urgência. 160 

 

 

 A busca da ajuda de familiares, principalmente das avós, foi listada por pesquisadores 

interessados no tema da conciliação entre trabalho e maternidade. (SORJ; FONTES e 

MACHADO, 2007: 577). Porém, as autoras sinalizam para o arrefecimento desse tipo de 

ajuda, uma vez que as novas “idosas” estão muitas vezes inseridas no mercado de trabalho, ou 

envolvidas em outras ocupações e nem sempre dispostas a desempenhar o papel de vovós, 

dedicando-se ao cuidado dos netos.  

 Desde 1965, vigora, para as mulheres trabalhadoras, o direito de licença maternidade, 

um direito de afastamento das mulheres de seu emprego nos primeiros meses da maternidade. 

Contudo, esse direito não atendia as mulheres que estavam cursando a pós-graduação. Mães 

que entravam em trabalho de parto durante a escrita da tese ou da dissertação tinham sua 

bolsa, meio de sobrevivência, interrompida até voltarem à pesquisa, e ainda perdiam os prazos 

de 24 meses para conclusão do mestrado e de 36 meses para o doutorado.  

 Em 2006, após o 1º Encontro Pensando Gênero e Ciência, a Secretaria de Políticas 

para as Mulheres solicitou que a licença maternidade passasse a ser estendida às estudantes de 

pós-graduação de cursos de mestrado e doutorado. O objetivo, por meio dessa atitude, era que 

a maternidade deixasse de ser um fator que colocasse a formação da carreira científica das 

mulheres em desvantagem. No mesmo ano, o pedido foi atendido para as bolsas do CNPq, 

que concedia às mulheres o direito de licença-maternidade por 90 dias (apenas três meses). A 

CAPES se pronunciou somente em 2010, através da portaria 220, determinando que as 

mulheres bolsistas fossem beneficiadas com a licença para até quatro meses, se confirmassem 

que o parto ocorreria durante o mestrado ou doutorado. Porém, a bolsa era suspensa e só 

reativada com o retorno das mulheres às atividades.  

                                                           
160 CORDEIRO, Marinês. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, setembro de 2016. 
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 Para continuarem a receber as bolsas, as mulheres retornam às atividades de pesquisa, 

mas não contam, nas instituições, com amparo legal para manterem seus filhos junto a si. 

Acabam sofrendo as dificuldades de contar, no local de trabalho, com creches que 

possibilitem a amamentação ou de levar consigo a criança no período da mamada.  

 Observemos o quanto é recente, e incompleto, o incentivo, por meio de amparo legal, 

para mulheres constituírem carreira científica e conciliarem a mesma com a maternidade, 

mesmo sendo essa tão defendida e incentivada na sociedade. Até pouco tempo atrás, as que 

aspiravam pela construção de uma carreira sólida na ciência, precisavam, consequentemente, 

adiar ou abrir mão da maternidade, ou, arranjar outros meios para dar cabo à vontade de ser 

cientista e mãe ao mesmo tempo. Nessa lógica, maternidade era entendida como parte da vida 

privada, e não como um problema do estado e das instituições que governavam a Ciência no 

país. Durante os estágios iniciais, e fundamentais, da edificação da carreira, a maternidade 

estaria fora de questão para as aspirantes à cientista.  

 O grande problema, porém, é quando essa maternidade tão venerada, incentivada, 

defendida e velada em nossa sociedade é usada como arma contra as mulheres em espaços 

como o científico, como meio para assediá-las e desestabilizá-las.  Isso aconteceu com 

Débora, na década de 1990, quando estava para tirar a licença maternidade. Havia, depois 

dela, apenas duas mulheres na Física da UFSC, e dentre elas, Débora era a única que possuía 

um perfil de cientista com relações internacionais, que se dedicava à pesquisa, não só ao 

ensino. Houve uma tentativa de assédio moral por parte do chefe de Departamento, que 

objetivou complicar a vida profissional de Débora por conta da licença-maternidade: 

 

Quando você possui um perfil de professor-pesquisador, como eu, você dá apenas 
oito horas em sala de aula e o resto você dedica à pesquisa. Eu já vim da Inglaterra 
com esse perfil. Então, eu dava apenas essas oito horas em sala de aula. Mas quando 
eu estava grávida, eles quiseram me dar uma carga horária de 16 horas para sala de 
aula, que é o equivalente a quem não faz pesquisa. Aí eu questionei: “Ué, mas o que 
aconteceu?” Aí o professor que era responsável por distribuição de aulas disse: “Isso 
é para você pagar a sua licença maternidade”. Aí eu disse: “Vou te processar”. E eu 
estava com o documento escrito. E aquele negócio durou só algumas horas, ainda 
mais que eu sou casada com advogado, então durou só algumas horas. No final eles 
mudaram e voltaram atrás. Não sei se isso foi maldade ou não, mas sei que me tirou 
dos trilhos. Foi muito ruim.161 

 

No discurso moderno sobre a educação, a grande aposta para a construção de uma 

sociedade civilizada foi centralizada nas instituições educativas, entendendo que os impulsos, 

por vezes cruéis, da natureza humana seriam podados pelo seu capital sociocultural, ou seja, 

                                                           
161 MENEZES, Débora. Entrevista concedida a Kariane Svarcz. Florianópolis, agosto de 2015.  
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pelo seu grau de escolaridade e formação. Norbert Elias (1994) já demonstrou em suas obras 

que, dentro de um processo civilizador em curso, as sociedades modernas atravessam-se por 

um tipo de sociabilidade onde o corpo é domesticado e controlado. A crença depositada na 

racionalização do sujeito apostava na educação, familiar e formal, e nas regras jurídicas que 

fundamentalizavam o Estado-Nação, para a elevação moral dos seres humanos. A violência 

física passou a dar lugar a códigos de conduta e controle de emoções, e a força física foi 

superada por outras medidas mais eficazes para se atingir metas pessoais.   

Um grande paradoxo da modernidade é a tese clássica de uma sociedade igualitária 

onde cidadãos e cidadãs são bem vindos e igualmente creditados, independente do gênero, da 

etnia/raça e nacionalidade. Se pensarmos de modo interseccionalizado, notamos que as 

mulheres, e nesse grupo em especial as mulheres afrodescendentes, nunca tiveram as mesmas 

condições de existência cidadã, de acesso ao espaço público, sendo muito distante a teoria da 

prática nas sociedades modernas.  

O meio universitário não deveria ser um lócus privilegiado para discussão das 

diferenças e promoção da paz e equilíbrio no mundo? No sistema brasileiro de Ciência e 

Educação, desigualdades e discriminação de gênero e raça-etnia aconteceram sob diversas 

formas, muitas vezes sem enfrentamento.  

O assédio, tanto moral quanto sexual, pode ser caracterizado como uma forma de 

violência, que não só agride as mulheres como as repelem do convívio universitário e impacta 

negativamente em suas carreiras e em sua dignidade. Mas não há, segundo Tânia de Almeida 

(2013), no meio universitário, uma clareza sobre o que pode ser entendido enquanto violência 

e o que não se caracteriza dessa forma, tanto para quem sofre quanto para quem agride.  Tanto 

que atitudes como a sofrida por Débora, passaram a serem consideradas normais nas 

sociabilidades diárias do universo acadêmico. Se é difícil a sua identificação, o que dizer de 

seu enfrentamento e prevenção?  

Algumas brincadeiras, falas e atos, como esse praticado contra Débora, apresentam 

conteúdos que frisam, simbolicamente, quem manda e quem acata as ordens, reforçando 

identidades de gênero. Atos assim anunciam às mulheres que seu lugar é o da passividade, 

obediência ao julgo masculino. Depois de uma violência simbólica e moral, vem o 

constrangimento, a humilhação, o sentimento de injustiça naqueles/as que têm sua dignidade 

ferida.  

O assédio moral é caracterizado por Freitas, Heloani e Barreto (2008: 37) como uma 

conduta agressiva, intencional, que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, 
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constranger e humilhar um indivíduo ou grupo, ferindo sua dignidade e interferindo em sua 

integridade pessoal e profissional. Ocorre dentro de um contexto de violência social e é um 

fenômeno complexo, mas sutil, com repetição, não sendo um caso isolado e nem fruto de 

estresse ou pressões de trabalho.  

Na minha pequena experiência no universo acadêmico, em uma área de Humanas, que 

se difere das Exatas em muitos aspectos, senti várias vezes que embora o trabalho acadêmico 

seja fisicamente leve, psicologicamente se torna duro e penoso. Depressão, insônia, 

indisposição, gastrite nervosa, são alguns sintomas que já senti fomentados pelo estresse que 

as pressões do trabalho geram.  

No Brasil, a universidade é um mercado de trabalho que tem exigido cada vez mais 

dos/das pesquisadores/as, em termos de produtividade, de modo que muitos/as encerram suas 

jornadas com seu estado psicológico seriamente comprometido. E a essa ansiosa cobrança 

cotidiana por um profissionalismo sem defeitos, somam-se atos de violência simbólica, como 

o assédio moral, que nas pesquisas da Psiquiatra e Pesquisadora francesa Marie France 

Hirigoyen (2012), acometem mais as mulheres, e dentre essas, as mulheres com filhos, cujos 

procedimentos são similares no mundo todo.  

Para Hirigoyen, a noção do que vem a ser o assédio moral permanecerá sendo 

subjetiva, sendo a sua difícil caracterização um bom motivo para a parca autodefesa que 

existe contra sua ocorrência.  

Muitas vezes, são ciúmes e rivalidades presentes no meio de trabalho que 

desencadeiam o assédio. Mas esse só se torna possível quando as pessoas estão sós, 

desgarradas de um grupo. Se alguém que desperta essa inveja faz parte de um grupo forte, 

impositivo, dificilmente o assédio será manifestado contra ela. E quando ocorrem, os 

mecanismos de autodefesa se dão a partir do individuo, com recursos próprios, que 

dificilmente movem uma coletividade.  

Quando um problema como o assédio é abafado, abrem-se brechas para que ele volte a 

ocorrer e de modo mais perverso ainda. Se não é tratado pelo coletivo, ele se torna mais um 

peso sobre os ombros de um indivíduo. Sobre o assédio moral sofrido quando grávida, Débora 

comentou, no final do seu desabafo: “O que eles fizeram não foi ético”. O assédio moral, além 

de ter uma faceta destrutiva, é antiético e desafina com a “moral” da universidade, que se 

considera democrática e igualitária em suas procedências. Não se fala nesses conflitos, para 

não dar visibilidade a eles. Devido à falta de comunicação, são os indivíduos que sofrem 

mais. E o assédio custa caro, independente se acontece em uma empresa, uma instituição, ou 

chão de fábrica. Ele adoece e desmotiva os/as trabalhadores/as que podem abandonar suas 
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carreiras. E é dispendioso à universidade, que perde recursos humanos, perde produção e 

trabalho qualificado. 

 

3.4 EXPERIÊNCIAS DAS MULHERES FÍSICAS NA EUROPA: CONQUISTANDO 
SONHOS E VENCENDO OBSTÁCULOS 

 

Nas declarações feitas pelas pesquisadoras que viajaram para outros países em função 

da Ciência, ficou evidente que as desigualdades e preconceitos de gênero, de raça e etnia na 

Física é um problema que não possui fronteiras geográficas, e não é uma peculiaridade do 

Brasil.  

As físicas entrevistadas que viajaram durante um determinado período de sua 

formação na área foram: Débora Menezes, que foi para a Inglaterra para cursar o doutorado 

em Física em Oxford, no início da década de 1990, permanecendo lá por dois anos e meio, 

depois para Portugal, no final dos anos 1990, para cursar um pós-doutorado e para a Austrália, 

em 2005, para fazer outro pós-doutorado, permanecendo nesses locais por um ano; Amélia, 

que viajou para a Marselha, na França, no final da década de 1990, para fazer parte do 

doutorado em Física, na subárea Física das Partículas Elementares, e permaneceu lá por dois 

anos e meio; Marina Hirota, que foi para Holanda, em 2010, a fim de cursar o pós-doutorado 

na área de Meteorologia, ficando lá por dois anos. 

Analisando os currículos Lattes dos docentes e pesquisadores do departamento de 

Física da UFSC, pude verificar que dentre a quantidade de mulheres existentes, em que elas 

correspondem somente 10% do total, cinco delas estiverem presentes na mobilidade 

internacional. Dentre essas mulheres, uma delas, que eu gostaria de ter entrevistado, para a 

qual enviei muitos e-mails tentando um horário para entrevista, sem sucesso, teve toda a sua 

carreira formada em diferentes lugares da Europa. Dessas cinco cientistas, três são mais 

jovens, tendo aproximadamente a idade de 30 a 40 anos. Débora e Maria Luisa, de acordo 

com os dados dos seus Lattes, situam-se numa faixa etária de 50 a 60 anos, e dentre as 

pioneiras do Departamento, foram as únicas a se internacionalizar.  

No que se refere à participação dos homens na mobilidade internacional, pude 

verificar que a maioria daqueles que não se internacionalizaram são mais velhos e estão há 

muito tempo no departamento, geralmente possuindo uma titulação acadêmica menor que os 

demais. Há alguns que ingressaram no Departamento no início da década de 1970, quando o 

Departamento de Física estava em seus primórdios e sofria devido à ausência de um corpo 

docente altamente qualificado. Esses professores possuem apenas o título de mestre. Mais de 



188 

70% dos homens se internacionalizaram, sendo em sua maioria mais jovens, situando-se 

numa faixa etária entre 30 a 50 anos. Uma constatação outra é que os homens vão para mais 

lugares que as mulheres, e as pausas entre suas viagens, comparando com o currículo de 

Débora, e outras duas mulheres, mais velhas, que tem mais viagens desse porte realizadas, são 

mais curtas que as delas, o que pode indicar uma necessidade que as mulheres têm de planejar 

essas viagens com mais cuidado.  

No gráfico abaixo, evidencio quais os países onde esses/as cientistas procuraram 

inserir-se, e destaco para a forte representação que os Estados Unidos e Reino Unido possuem 

no departamento, sendo os lugares mais visados para a internacionalização dos cientistas, indo 

de encontro ao que a bibliografia tem discutido. Em compensação, o único país da América 

Latina escolhido para a mobilidade é o Chile, mostrando que os países da América Latina não 

se encontram no arsenal de opções e desejos desses cientistas para a realização da 

internacionalização do conhecimento e do estabelecimento da cooperação científica. (Ver 

figura 12).  

 

Figura 12 – Escolha de Países para a Mobilidade Internacional  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados retirados dos currículos lattes de 71 
professores/pesquisadores do Departamento de Física da UFSC.  
 

Débora e Marina mudaram-se para a Europa com seus maridos. Nas declarações de 

Débora, ela escolheu casar-se rapidamente para poder viajar junto com o seu namorado, por 

quem estava apaixonada, já que a Inglaterra exigia uma união estável. O marido era 
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funcionário público da Prefeitura de São Paulo, e solicitou um afastamento para poder fazer 

mestrado em Direito em Oxford, e encaixar-se nos planos da esposa.  

Marina não era oficialmente casada quando seu mudou para a Holanda. Segundo ela, a 

viagem foi incentivada pelo namorado, que vivia com ela há três anos e atuava como 

Fisioterapeuta em São Paulo. A Holanda é menos rígida com documentações oficiais e não 

exigia uma união estável para casais imigrantes, tendo em vista que havia já nesse país vários 

tipos de casamentos, e eles não precisaram se casar. Para Marina, sem o apoio do namorado 

jamais teria embarcado nessa aventura, que é o que considera sua estadia em Holanda, que 

foi, junto com os outros períodos de sua formação, crucial para sua consolidação enquanto 

pesquisadora reconhecida na academia. O sofrimento para adaptação em um país diferente, 

com língua e costumes distintos, foi mais sentido pelo namorado, que não possuía domínio 

em Inglês.  

Amélia viajou sozinha do Brasil para a França, e os primeiros meses nesse país, 

segundo narrou, não foram fáceis. No entanto, a hospitalidade e compreensão daqueles que 

foram seus colegas e mentores a ajudaram a superar as adversidades. Na França, sofreu, sentiu 

a solidão, mas em igual proporção, aprendeu muito, tanto sobre a profissão escolhida, quanto 

sobre concepções de vida, aprendizagens que leva para a vida.  

Para Débora, a formação em Oxford lhe rendeu muito prestígio na academia, mas 

também despertou, por diversas vezes, a ira daqueles que não tiveram tanto destaque no 

cenário acadêmico, especialmente na UFSC. Algumas situações que lhe ocorreram, no 

Departamento de Física, na concepção dela, se explicam pelo machismo, mas também contém 

um cunho de ciúme acadêmico.  

Quando as mulheres se inserem nas comunidades científicas, estão mais sensíveis às 

práticas machistas e à rejeição masculina. As mulheres que têm estado mais ausentes da 

pesquisa, da corrida e disputa pela produtividade e publicação, pouco relataram a respeito de 

pressões e preconceitos de gênero. As competições corriqueiras entre os cientistas para a 

construção de um currículo Lattes conceituado somam-se às disputas de gênero, tornando esse 

processo mais desafiante para as mulheres que se esgueiram para esses fins.  

Devo começar essa parte do texto destacando que nas entrevistas, por conta do pouco 

tempo que havia para o diálogo, o tema da mobilidade internacional não foi abordado de 

maneira expansiva. Ele apareceu nas conversas, muitas vezes vertiginosamente, e eu 

solicitava às mulheres que falassem mais sobre o assunto, se o tempo permitisse.  
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Ter acessado o currículo Lattes delas ajudou sobremaneira, já que eu teria cartas nas 

mãos para poder questionar sobre suas experiências em determinado lugar. Aqui, aparecerá 

em destaque as declarações de Débora, porque no seu livro já citado, ela escreve muito a 

respeito de sua estadia em alguns países da Europa, sobretudo em Oxford, onde ficou por 

mais tempo, e sendo essa sua primeira viagem internacional, ficou em sua memória, porque a 

impactou de modo exorbitante. Ressalto que dentre as mulheres cientistas que pude 

entrevistar, ela é a que mais procurou se internacionalizar, e que por conta disso, possui uma 

grande rede de comunicação e produtividade estabelecida na Ciência. Suas rememorações 

acerca do prólogo disso me possibilitaram pensar alguns aspectos, alguns deles de cunho 

histórico e cultural, que permeiam o processo da mobilidade acadêmica e profissional.  

Amélia deu bastante ênfase ao assunto em sua entrevista, mas o tema não pôde ser 

esgotado. A cientista Marina Hirota pouco falou sobre o assunto, e estando ela na ciência há 

pouco tempo, acredito serem suas experiências na internacionalização muito incipientes 

ainda, embora ela venha se destacando, no cenário brasileiro e estrangeiro de Ciência, na área 

onde atua.  

O medo do risco migratório traz muitas incoerências à política de alguns países 

europeus (e de outros países europeus) de recebimento de estudantes e pesquisadores/as. O 

processo de liberação dos vistos muitas vezes é rígido e vexatório, o que compromete a 

mobilidade internacional. As dificuldades para receber a aprovação dos vistos foi narrada por 

Amélia e Débora, em suas estadias em alguns países como Portugal, França e Inglaterra. Uma 

série de obstáculos podem ser inseridos nos vistos, como a exigência do comprovante de 

inscrição e atuação em uma instituição de ensino superior, e um local pré-definido para morar, 

dentre outras coisas.  

Existem diferentes modos de se poder estudar na Europa ou em outros lugares, 

podendo ser de forma autônoma ou participando de acordos entre as instituições de ensino de 

origem e de destino, que foi o caso das entrevistadas. Os estudantes autônomos, que não 

fazem parte de acordos institucionais, podem sofrer mais barreiras na entrada para os países 

europeus. Países como a França, por exemplo, têm adotado políticas de recebimento de 

imigrantes mais rígidas, e a imigração de estudantes tem sido interpretada como estratégia 

para uma migração clássica. A elevação de custos e taxas associados tem sido uma medida 

tomada pelo Reino Unido para dificultar a entrada de estudantes autônomos. 

Estudantes e pesquisadores/as são mais facilmente aceitos/as pelas autoridades desses 

países quando comprovam, de maneira objetiva, a posse de recursos financeiros necessários e 

um compromisso de retorno. Os bolsistas de agências nacionais e professores efetivos de 
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universidades (caso das entrevistadas) são os estudantes ideais, por portarem uma 

documentação insuspeita e terem probabilidade de retorno, já que voltar ao país de origem 

significa receber o título acadêmico almejado, bem como atender às exigências contratuais 

feitas no acordo. 

No ano de 1998, Amélia partia do Brasil, com bolsa CNPq, para fazer parte do seu 

doutorado em Física no Instituto de Física de Marselha, na França. No país de origem, 

deixava a mãe sozinha e alguns/as amigos/as. Em sua narrativa, as dificuldades vivenciadas 

durante sua estadia na França decorreram do choque cultural sentido somado com as 

dificuldades que sua pesquisa demandava, já que exigia experimentos laboratoriais muito 

complexos, tornando esse processo de muita aprendizagem, mas ao mesmo tempo de muitos 

desafios.  

  Nos estudos migratórios, Daniel Courgeau propõe o uso do conceito “espaços de 

vida” para pensar a respeito das alterações que esses deslocamentos provocam na vida desses 

sujeitos. A mobilidade, então, passa a ser definida como parte do espaço onde os indivíduos 

realizam suas atividades (COURGEAU, 1988). Esse conceito possibilita pensar a 

complexidade das formas de mobilidade contemporânea. É possível, com as idas e vindas, 

sentir-se mais próximo do país de origem, ou ainda com o retorno ao país de origem, manter 

fortes vínculos com o país de destino. No caso dessas cientistas entrevistadas, a manutenção 

de vínculos com o país visitado é mais que uma consequência das experiências vividas, é uma 

necessidade e exigência do próprio trabalho. No entanto, de vez em sempre esses vínculos 

escapam de um nível profissional, e às vezes pousam num tipo de conexão mais informal e 

fraterna. Após dez anos de sua partida do Instituto de Pesquisas Físicas de Marselha, Amélia 

ainda mantém contato com seu antigo chefe de laboratório, num diálogo que sinaliza o 

estabelecimento de uma relação amistosa e fraterna: 

 

O chefe do laboratório, que era meu chefe oficial, um grego, uma gracinha, até hoje 
me escreve perguntando como é que eu estou, o que estou fazendo da vida, e por aí 
vai, ele me chama de… ele diz que  ele é meu papai. Ele, a esposa e a família me 
adotaram e me convidavam para jantar na casa deles.162 

 

A experiência de viver no exterior amplia, portanto, o espaço de vida dos sujeitos, 

havendo, após o retorno, uma contínua troca com as pessoas conhecidas no país acolhedor. O 

resultado disso é uma superposição de referências e espaços de pertencimento associados às 
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idas e vindas frequentes. A noção de espaço de vida revela as relações mais subjetivas que os 

indivíduos constroem e mantém com os grupos e pessoas com os quais interagiram nos locais 

em que viveram em pequenos momentos da vida.  

O reconhecimento dos méritos e vantagens que os programas de mobilidade 

internacional oferecem pode ofuscar alguns problemas que são recorrentes, como a 

reprodução das dinâmicas desiguais de poder e de relações hierárquicas nas academias. Nesse 

ínterim, por uma perspectiva feminista, e com base nas teorias da interseccionalidade, 

entendemos que a experiência acadêmica dessas três mulheres cientistas que estiveram 

viajando em função da pesquisa perpassam ou podem perpassar por alguns eixos articulados, 

gênero, raça e etnia. 

Lá fora, elas entraram em contato com discursos que representavam a Europa 

Ocidental como superior a outros países. Uma das perguntas que fiz a elas versava sobre as 

dificuldades encontradas nas suas trajetórias na Europa. Como pude denotar, essa questão 

demanda de como o seu país de origem é percebido lá fora. Na Europa, nos anos em que 

Débora e Amélia estiveram por lá, o Brasil era visto como um país em desenvolvimento, 

periférico no cenário internacional. A isso ainda pesavam as questões de gênero, já que os 

discursos midiáticos e dos órgãos oficiais de imigração feminina de países de periferia 

reforçavam o envolvimento de mulheres brasileiras (e de outros países em desenvolvimento) 

com prostituição, tráfico e demais atividades ilegais. 

Ainda que cientistas e intelectuais de fora sejam recebidos com mais dignidade que 

pessoas menos qualificadas, na Europa, costumeiramente, o conhecimento produzido por seus 

cientistas é concebido como mais científico e realista que no resto do mundo.  Nessa 

dinâmica, raça e nacionalidade se articulam resultando numa assimetria de aceitação de 

estrangeiros/as, onde alguns grupos são mais desejados e respeitados que outros. No caso de 

Amélia, que era negra, as práticas de discriminação se davam por conta de sua raça e também 

por conta de sua nacionalidade, de forma velada ou não. Nesse depoimento, ela narra os 

abusos sofridos por conta do racismo nos aeroportos franceses: 

 

Sempre era um problema. Meus amigos sempre passavam e eu ficava retida. Mas 
não chegava a ser uma situação de maior constrangimento, ou seja, nunca me 
levaram para uma sala e me fizeram tirar a roupa para ver tudo o que eu tinha. Mas 
perguntavam sempre quanto de dinheiro eu tinha, seguravam a minha documentação 
ao máximo, faziam muito mais perguntas do que faziam para os demais. Agora o 
que ajudava sempre era ter o visto de estudante. Porque na França, você falou que é 
estudante, ela até pega no colo. 163 
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De acordo com Amélia, a partir do momento em que os policiais e fiscais ficavam 

cientes de que ela já possuía uma formação e que foi para a França fazer o doutorado, o 

comportamento e o tipo de tratamento destinado a ela mudava automaticamente: 

 

“Você é estudante? Não, guarda tudo, muito bem vinda, estude bastante, nós 
estamos aqui para ajudar”. Então, tinha um comportamento bem diferenciado 
quando viam que você foi lá pra estudar e etc. E o laboratório dava um documento 
de identidade de lá, e quando o policial da fronteira me parava, depois que via 
aquele documento não tinha mais problema. Mas até então, parava, olhava feio, e 
por aí vai.164 
 

 
Levando em consideração que Marselha era uma cidade portuária, com alto número de 

imigrantes vindos de todo lugar, o número de pessoas afrodescentes nas ruas era considerável, 

e no dia a dia, nas experiências de Amélia, o racismo foi o mal que menos a cometeu. Os 

colegas, no laboratório onde operava, a tratavam bem. No entanto, logo no início, sofreu uma 

barreira com o chefe do laboratório, motivada por racismo, por superioridade acadêmica, pela 

questão de nacionalidade e pelo fato de Amélia ser mulher: 

 

O meu chefe era uma pessoa difícil. Ele era intransigente. Então, no início, eu tive 
que vencer uma barreira, porque ele achava que eu não tinha capacidade para fazer o 
que eu fui fazer. Até o dia em que eu mostrei um código para similar, porque o 
sistema era o que a gente chama de sistema inteligente detector, e era tudo 
simulação, porque ainda estava em fase de desenvolvimento, de testes e aquela coisa 
toda. Então a gente trabalhava com um programa de desenvolvimento da câmera de 
luz, chegamos num detector, e aí ele achava que eu não tinha experiência ou 
capacidade pra fazer aquilo, até o dia que eu sinalizei para um problema que estava 
na simulação, um código ali.165 

 

Embora tenha percebido a capacidade profissional de Amélia, o chefe de laboratório 

não deixou de lado sua intransigência. Em sua narrativa, ela destacou que havia momentos em 

que ele literalmente explodia, gritava, agia com grosseria. Mas fora do laboratório, ele a 

tratava gentilmente.  Aprender a lidar com ele foi uma necessidade de sobrevivência no 

ambiente: 

Ele tinha esse lado dele, mas também tinha o humano, que era extremamente 
agradável, saia para jantar, então com ele eu aprendi o que: briga ali na hora de 
brigar, saiu dali esqueceu. Mas também, depois de uma ou duas vezes que você 
enfrenta, eles se acalmam. Eles passam a te respeitar. Você não pode demonstrar 
ficar ferido e magoado. Você pode ficar ferida e magoada ládentro da tua casa.Não 
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vai demonstrar ali porque ali você tem que... Era uma questão mesmo de eu vir do 
Brasil e ele achar que… 166 

 

Não pode chorar nos laboratórios. Esconda sua feminilidade. Esconda sua fragilidade. 

Laboratório não é lugar para sentimentalismos. Nem para mulheres. E se fores uma mulher, 

não se comporte como uma. Tens que tornar-se como eles. Ciência é lugar para duros, ou 

melhor, machos. Vejamos que noções de gênero e de ciência, entendida como dura, agressiva, 

segregada das emoções, estão presentes nessa situação, somadas ao nacionalismo e racismo 

velado. O que Amélia aprendeu com seu chefe? Que o cientista e o pessoal estão separados. 

Que para tornar-se cientista, é preciso, antes, se desapegar das suas fragilidades humanas.  

O sistema científico atribui aos/às cientistas determinados tipos de sujeições, como a 

necessidade de controlar seus corpos, suas necessidades e fraquezas para dar conta totalmente 

das exigências da Ciência e viver por/para ela. O sistema pretende monopolizar e transformar 

os agentes científicos para que ajam de acordo com suas querências e ambições, sempre para 

fins lucrativos e consumistas. Se não há reação contrária a esse poder, o sofrimento é maior, e 

esse poder descontrolado pode ser destrutivo. É preciso fazer a subjetividade aflorar, e lutar 

contra as pretensões do sistema. Nem sempre isso é algo fácil de se fazer, como é visto nesses 

depoimentos. A sujeição às regras existentes, por mais duras que sejam, é entendida como 

normal, necessária e aceitável. Enquanto isso, frustrações e até mesmo adoecimento são 

vivenciados pelos/as cientistas.  

Ainda que a mobilidade internacional seja algo prezada pelos países da Europa, ela 

entra em confronto com valores, preconceitos antigos e com seu nacionalismo, evidenciando a 

contradição que há em todo esse processo. Embora a França expusesse ao mundo uma 

imagem de si como cidade cosmopolita, de maior equidade, na realidade, nem tudo 

funcionava exatamente dessa forma e aqueles considerados menos qualificados eram os que 

mais padeciam de perseguições e preconceitos.  

Num estudo realizado por Thais França e Beatriz Padilla, em 2013, sobre a 

participação das mulheres na mobilidade acadêmica em Portugal, foi observado quais os 

mecanismos sexistas e racistas se apresentam nesse tipo de experiência, na qual as assimetrias 

geopolíticas se somam à intersecção dos marcadores de raça, etnia e gênero, contribuindo 

diretamente para a materialização de exclusões e opressões, afetando na experiência pessoal 

das mulheres, bem como na sua legitimidade e reconhecimento enquanto cientistas. Dessa 
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forma, alguns grupos se deparam com mais barreiras enquanto sujeitos em mobilidade 

acadêmica que outros. (FRANÇA e PADILLA, 2013). 

Em 1986, Débora partia do Brasil para Oxford, na Inglaterra, onde viveu por dois 

anos. Segundo narrou em seu livro, sua experiência com viagens na época era bastante 

limitada. Nessa viagem, em função do casamento que recém havia sido celebrado, ela 

carregou nas malas tantas coisas, inclusive talheres. O modo de se obter informações sobre os 

lugares na época era um tanto diferente de como é hoje, e as dúvidas eram tiradas nos 

aeroportos, não pela internet, o que gerava aglomeração de turistas querendo tirar suas 

dúvidas e uma confusão com as malas.  

O primeiro dia na Inglaterra de Débora foi de tensão e de atropelos, pelo número 

grande de malas a carregar dali para lá, pelas dúvidas para encontrar os lugares de destino e 

pelo choque do contato com a língua inglesa falada no cotidiano de correria. Sem poder 

entender nada do que falavam, ela entrou em pânico. Não entendia o porquê de não conseguir 

entender uma língua que havia estudado tanto desde a adolescência. Ao desembarcar no 

aeroporto de Londres, e após ter ido ao balcão de informações:  

 

Assim que fiz a pergunta e não entendi sequer uma palavra da resposta, tomei o 
primeiro susto. Repeti a pergunta: Can you repeat, please? E continuei sem entender 
nada. Fiquei embaraçada, mas pedi que a moça escrevesse a resposta. Recebi um 
papelzinho com um número de plataforma. Fomos até lá e realmente havia um 
ônibus que ia para Oxford. Desceu um motorista (...) e nos disse o preço da 
passagem, que eu também não entendi. Eu tinha ido fazer o doutorado, teria que 
assistir aulas e fazer provas, e se continuasse a não entender sequer uma palavra do 
que ouvia, seria difícil. (MENEZES, 2008: 21).  

 

 Não há dúvidas de que o problema de Débora em relação ao inglês deveu-se, 

sobretudo ao estresse da viagem, o pânico e choque de chegar a um local diferente, e toda a 

pressão psicológica que isso gera. No entanto, como ressaltou Amélia, apreender e dominar 

outra língua de fato leva-se tempo, e é o contato cotidiano nos supermercados, nas padarias, 

nos restaurantes que conferem a você um real aprendizado, até porque no dia-a-dia as línguas 

costumam ser mais ricas e variadas do que os cursos intensamente gramaticais oferecidos em 

nosso país conseguem ensinar.  

No primeiro dia em Oxford, Débora buscou conhecer seu orientador oficial, Dr. Brian 

Buck. O mestrado realizado no Brasil não era reconhecido na Inglaterra, e ela precisaria ser 

aprovada em todos os cursos para tornar-se aluna do doutorado. No livro ela descreve que o 

primeiro contato com o orientador foi “ríspido”:  
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A recepção não foi das mais calorosas. Disse-me que eu precisava fazer muitas listas 
de exercício e me concentrar nos cursos que teria que assistir. Ele conversaria 
comigo dentro de um ano quando meu estágio probatório para ingressar no 
doutorado tivesse acabado. (MENEZES, 2008: 22). 

 

 O Departamento do qual Débora faria parte era o Departament of Theoretical Physics, 

onde havia outro professor que passou a orientá-la, na ausência de Buck, Dr. David Brink. Ao 

ler sobre os interesses desse professor, que pesquisava sobre o modelo de bósons interagentes 

(IBM), um assunto que ela já havia entrado em contato na USP, resolveu encontrar-se com 

ele, para começar a trabalhar. Esse foi o professor que a questionou sobre a quantidade de 

filhos que ela foi ter na Inglaterra, desconcertando Débora. Afinal, raramente se espera 

comportamentos machistas de físicos e intelectuais tão estimados. Mas após esse primeiro 

contato desconcertante, as coisas andaram muito bem. Alguns meses depois, ela apresentava 

sucesso no trabalho, publicando um paper, ainda que estivesse de assistir aos cursos.  

Algo curioso em termos de relacionamento na academia listado por Débora no livro 

foi as disputas existentes entre o Departamento de Matemática e o Departamento de Física 

Teórica, onde ambas as partes buscavam desqualificar uma ou a outra. Logo que chegou, 

ouviu dos colegas piadas a respeito dos matemáticos, representados como lentos e inúteis ao 

mundo.  

 Vivendo pela primeira vez longe do conforto de casa, se deparando com a 

independência e com todos os desafios que ela impõe, a deficiência na alimentação, uma 

questão de auto negligência, começou a prejudicar a vida de Débora, que logo no início 

precisou visitar um médico que a universidade oferecia, porque havia começado a emagrecer 

muito. A comida servida no College não era do seu agrado, e Débora não sabia cozinhar, já 

que sempre teve quem cozinhasse para ela:  

 

Dos meus 50 kg usuais, eu já estava com algo em torno de 44 kg. Então, o Dr. 
Sherlock me disse que eu estava subnutrida, o que era comum em pessoas que 
vinham da África e da América Latina. Fiquei com vontade de chamá-lo de 
ignorante, mas me contive. E resolvi começar a cozinhar. (MENEZES, 2008: 26). 
(grifo meu) 

 
 
 O preconceito em relação às pessoas vindas de países menos desenvolvidos, como do 

Brasil e da África, ficava evidente em várias situações, às vezes até em momentos de 

descontração e brincadeiras. Débora costumava lidar com essas situações utilizando da ironia. 

Certa vez, na hora do chá, ouviu do seu orientador oficial, Dr. Buck, uma pergunta a respeito 

de como se convivia com as cobras no Brasil: 
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Ele me perguntou como lidávamos com elas nas ruas das cidades brasileiras. Achei 
que ele estava brincando, mas ele insistiu. Então, eu disse que fazíamos um curso 
nas pré-escolas, onde aprendíamos a pisar exatamente na cabeça das cobras… Por 
isso todos sobrevivíamos. (MENEZES, 2008: 26). 

 
 
 Seis anos depois de já ter se inserido na UFSC,em 1998, Débora foi morar um ano em 

Portugal, na cidade de Coimbra, para fazer um pós-doutorado. Essa viagem foi realizada, 

novamente, junto com seu marido e com seu filho, que era pequeno. O marido fora fazer um 

estágio para o doutorado em Direito. Em todas as viagens listadas em seu livro, sempre consta 

a presença do marido e quando seu filho nasceu, da criança também. Ela nunca esteve sozinha 

nessas viagens. Eu considerei interessante como o casal conseguiu encaixar seus interesses 

individuais para ficarem juntos. 

Uma das dificuldades sentida por Débora em Portugal foi a burocracia. No livro, 

brincou dizendo que sentiu até falta da burocracia brasileira. Essa burocracia começou no 

momento de solicitar o visto, para o qual se exigia muitos documentos, muitos exames 

médicos que deveriam ser realizados em centros de saúde públicos. Em um país como o 

nosso, e numa cidade como Florianópolis, isso significou uma perda de tempo, já que existem 

exames que levam meses para serem marcados pelo sistema público de saúde. Sem falar na 

demora para se obter os resultados dos exames. Dentre os exames solicitados, um deles 

referia-se a exame anti-HIV. Exigia-se ainda que a criança também realizasse esse exame, no 

que os postos de saúde não concordavam, já que o menino nunca havia sido operado, e nem 

Débora nem seu marido eram soropositivos. Para resolver o impasse, o consulado solicitou 

todos os outros exames do menino e pediu ainda que o levassem até o consulado em Curitiba. 

Após terem entrado com a documentação para recebimento do visto, no dia em que foram 

retirar os passaportes descobriram que não era concedido visto para crianças menores de dez 

anos:  

Não me lembro se minha vontade era de rir, de chorar, ou de esmurrar a mulher que 
me entregou os passaportes. E toda a história de exames para o meu filho? E por que 
ele teve que ir pessoalmente ao consulado? É óbvio que nessas alturas nenhuma 
resposta que me deram fez algum sentido. (MENEZES, 2008: 48). 

 
 

Acabaram indo a Portugal sem a obtenção do visto para o menino. Ao chegar ao 

Serviço de Imigração, os oficiais solicitaram o documento. Após explicar a situação, o casal 

foi encaminhado a um endereço de Coimbra onde o tal visto deveria ser liberado. Mas o 

problema se alastrou por mais dois meses: 
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Depois de inúmeras idas e vindas ao tal serviço de imigração, várias cartas escritas, 
ouvi de um funcionário que eles estavam em dúvida se os dois salários de professor 
universitário que tínhamos mais as duas bolsas em dólar nos davam condições de 
sustentar nosso filho dentro dos padrões portugueses. Na época um real valia um 
dólar e tínhamos renda comprovada muito superior à renda média das familiares 
portuguesas. (MENEZES, 2008: 48).  

 
 

Para resolver o problema, Débora precisou entrar em contato com a Embaixada 

Brasileira, para equacionara questão da falta de recursos. O estresse foi em vão, pois no dia 

seguinte, o visto do menino foi concedido. Outro problema listado no livro foi a burocracia 

para a abertura de conta no banco em Portugal, que se diferenciava de outros lugares, como a 

Austrália e Inglaterra, onde bastava um documento com foto.  

Apesar de todos os impasses, a experiência em Portugal foi muito produtiva, como 

declarou. Havia muita competência e seriedade na Universidade de Coimbra, e a experiência 

profissional que teve considerou excelente. Ela trabalhou por um ano no Centro de Física 

Teórica da Universidade de Coimbra, onde a biblioteca era infinitas vezes melhor do que a 

biblioteca do centro de Física Matemática da UFSC, ainda precária naqueles tempos. Hoje em 

dia, com quase todos os papers disponibilizados pela Capes on-line isso é um mero detalhe. 

Mas em 1998, ficou maravilhada: 

 
Em Coimbra voltei a trabalhar com o sistema VAX/VMS, que eu havia usado 
também em Oxford e comecei a aprender as maravilhas do linux. Hoje o VAX já foi 
abandonado, mas era um sistema muito agradável. Na UFSC já tínhamos algumas 
estações de trabalho Solaris com sistema Unix. A vantagem de não usar disquetes, 
nem CDs, nem outro material e poder fazer transferências de arquivos de uma parte 
do mundo para outra e ainda logar em máquinas pelo mundo afora é algo 
indiscutível. (MENEZES, 2008: 50).  

 
 

Naquele ano, Débora esteve envolvida com uma colega de laboratório, Constança, 

com um problema numérico difícil, que envolvia várias equações diferentes e ligadas. Os 

resultados obtidos nem sempre faziam sentido e não eram confiáveis. Uma quantidade enorme 

de programas foram testados, contando com ajuda de vários pesquisadores, que cederam a 

elas outros programas, até que tudo passou a funcionar conforme o esperado: 

 

Comecei uma colaboração muito produtiva naquele ano com os pesquisadores 
portugueses. Conseguimos, em 2003, aprovar um convênio internacional e, desde 
então, todo ano vou a Coimbra e um pesquisador do grupo português vem ao Brasil. 
Temos trabalhado muito e tido muitos resultados gratificantes desde então. 
(MENEZES, 2008: 51). 
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Nessa experiência de um ano em Portugal, dentre os pontos positivos destacados pela 

física foi o fato de serem bem recepcionados. O pequeno filho de Débora passou por desafios 

inusitados, tendo de se adaptar a uma nova língua, já que ele não entendia o português falado 

no local. O menino era deixado no Jardim Infantil por período integral, quando que em 

Florianópolis não passava mais que três horas na escolinha, o que o fazia sofrer e chorar 

muito pela ausência da mãe:  

 

No final da tarde, ele sempre sentia minha falta e era sempre entretido com carinho e 
colinho. Ainda hoje me sinto agradecida pelo modo como ele era tratado, pois eu 
conseguia trabalhar sem culpa nem pressa. (MENEZES, 2008: 47). 

 
 

 Se Débora não estivesse sentindo culpa, não teria dado tanta ênfase no quão grata 

ficava pelo bom tratamento dado pela instituição ao seu filho. Além disso, o modo como 

narrou a situação da criança, deixou transparecer angústia por ter de deixar o filho sozinho 

naquelas condições. Na percepção da cientista, havia uma diferença no modo como as 

crianças eram tratadas na Inglaterra, sempre punidas por mau comportamento, e em Portugal, 

onde as crianças eram “sempre bem vindas”. Filhos pequenos de mães cientistas, como 

ressaltou Débora, costumam viver na estrada. Se de um lado a criança ganha muito com isso, 

porque a oportunidade de aprendizagem é imensa, de outro lado sofre-se muito, por conta da 

necessidade de adaptação, do fato de estar longe dos pais o dia todo num local diferente do 

seu de origem, onde nem o idioma é entendível. Se isso é algo difícil para um adulto, eu não 

imagino o quão pode ser estressante para uma criança. 

 Outra experiência no exterior tida por Débora foi na Austrália, em Sidney, em 2005, 

onde foi trabalhar com um astrofísico, Dr. Melrose, muito reconhecido na área de Física de 

Plasma, e diretor do Research Centre for Theoretical Astrophysics da Universidade de 

Sydney. A formação da professora Débora Menezes é na área de Física Nuclear, no entanto 

seu interesse por aplicações de modelos relativísticos em Astrofísica Nuclear passou a se 

intensificar, motivando-a a ir trabalhar com esse grupo em especial. Nesse grupo atuavam 

pesquisadores respeitáveis pagos com verbas de projetos variados, pós-doutorandos, 

doutorandos e mestrandos, professores da School of Physics e do departamento de 

matemática. Segundo Débora, a cobrança era intensa, havendo reuniões todas as semanas, 

com relato individual do que havia sido feito. A participação de Débora nesse grupo foi 

enquanto professora visitante, status que a diferenciava dos demais, sendo sempre chamada 

para colóquios, congressos e colaborações: 
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Eu diria que a minha experiência profissional, ao trabalhar com esse grupo foi tão 
rica ou ainda melhor do que a experiência que tive em Portugal. A atmosfera de 
trabalho era muito cordial e o tea time às 11:00 horas da manhã era mandatório. Ali 
as reuniões sociais eram decididas e a Física discutida de forma informal, 
exatamente como na Inglaterra. (MENEZES, 2008: 70). 
 

 
 Débora teve a oportunidade de participar de uma organização de um comitê chamado 

women@physics, ligado a um grupo maior, women@sciences. A cada dois meses esse grupo 

se reunia para discutir a respeito da participação feminina na Ciência, e as discussões eram 

interessantes, apesar de serem voltadas mais às cientistas australianas, e de tratarem de 

questões que tocavam mais a elas, sendo essas políticas, como a não progressão dos 

pesquisadores com contrato em tempo parcial, sendo esses em sua maioria mulheres com 

filhos em idade escolar.  

 Na visão de Débora, a possibilidade de um/a cientista poder optar por um contrato em 

tempo parcial, o que ainda não acontece no Brasil, já era um grande avanço, pois o sistema 

escolar lá começava aos seis anos e a oferta de creches para crianças que precisavam ficar o 

dia todo era limitada. Dado o seu alto custo, a contratação de babá não se cogitava. Nesse 

país, as crianças em idade escolar permaneciam na escola das 8h45 às 15h15, e alguns locais 

ofereciam horários mais tarde a quem precisasse. Conta Débora que sua experiência com uma 

dessas escolas foi: 

 

Absolutamente trágica e eu tinha a sensação de estar enviando meu filho para um 
depósito de crianças. Portanto, a opção de que as mães ou pais (por que não?) de 
crianças pequenas pudessem optar por um contrato de trabalho parcial me pareceu 
muito sensato. Mas ao que parece essa opção acarretava muitas outras dificuldades 
profissionais, como a dificuldade para ascensão profissional. (MENEZES, 2008: 
71). 

 

 O grupo também discutia a respeito de ideias para ações afirmativas para que as 

mulheres tivessem acesso aos cargos de professor titular e cargos administrativos nas 

universidades. Como no Brasil, as estatísticas mostravam que a quantidade de mulheres 

envolvidas com pesquisa e docência era muito maior que a porcentagem de mulheres titulares 

ou com cargos decisórios.   

 Dentre as diferenças sentidas no ambiente acadêmico australiano, em comparação com 

o sistema brasileiro de ciência, Débora destacou o modo como os pesquisadores eram 

contratados. Havia dois tipos diferentes de contrato nas universidades, sendo uns contratados 

como pesquisadores e outros como professores. No entanto, havia muitos contratos de 

pesquisadores, sendo a maioria renovada a cada ano ou a cada dois anos, e pouquíssimos 
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contratos de professores. Grande parte das aulas eram ministradas por tutores, em geral pós-

doutorandos ou cientistas interessados em um aumento de salário ou em experiências para um 

cargo de docente no futuro. O sistema de aulas lembrava o sistema britânico, onde os 

professores nunca eram interrompidos e as dúvidas eram resolvidas depois, em aulas 

informais. Essas diferenças também foram sinalizadas por Amélia, na França: 

 

O laboratório era dentro da universidade, mas logo assim na entrada, ele parecia um 
barco, sabe? Mas não tinha um contato com a universidade. Era muito interessante. 
Então lá era assim, os pesquisadores podem dar aula na universidade se quiserem, 
mas eles não eram obrigados. A maioria não dava aula na universidade, mas esse 
meu orientador dava. Mas assim, eu nunca tive contato diretamente com a 
universidade. Eu sempre ficava dentro do laboratório.167 

 

 Das dificuldades encontradas por Débora, em Sidney, uma delas foi encontrar uma boa 

escola para matricular seu filho, que no momento estava com nove anos. As escolas públicas 

tinham um custo de $4.500 dólares por ano, não sendo totalmente gratuitas. Na Austrália, há 

uma confusão entre público e privado. Universidades podem ser gratuitas para algumas 

pessoas e para outras não. Os estrangeiros, de modo geral, pagam para estudar nas 

universidades públicas. Serviços outros como atendimento médico e odontológico são 

oferecidos mediante a apresentação de um seguro de saúde privado. Em casos de emergência, 

a conta é entregue ao paciente mais tarde, para ser quitada. 

A aceitação da matricula das crianças em uma dessas escolas dependia do aval de um 

órgão do ministério da educação, e esse processo era muito demorado. O aspecto das escolas, 

como frisou Débora, era precário, sujas e mal estruturadas. Como no Brasil, as melhores 

escolas eram as privadas, bem equipadas, com professores bem pagos. Havia escolas públicas 

ótimas, mas dependia de sua localização.  

 Outro problema sentido, e que entra numa questão de embate cultural, se refere à parca 

exigência de limpeza dos australianos, na concepção de Débora. Seu filho acabou pegando 

piolho na escola, sendo essa uma praga nacional. Havia até mesmo um site do governo 

informando como as escolas deveriam lidar com piolhos: 

 

Os responsáveis pelo after school care chegaram a me dizer que o ideal era deixar o 
cabelo bem sujo para evitar piolhos e que eles continuariam exigindo que as crianças 
compartilhassem dos mesmos chapéus, que eram amontoados no chão. No dia que 
meu filho fez dez anos, e por lei podia ficar em casa sozinho, passou a voltar para 
casa depois da escola. (MENEZES, 2008: 73).  
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 A falta de higiene foi sentida também no ambiente universitário. Segundo Débora, o 

telefone chegava a escorregar das mãos de tanta sujeira. Haviam justificativas sérias para esse 

descaso, sendo uma delas de que o sistema imunológico ficava mais resistente em contato 

com ambientes pouco limpos. De resto, Débora considerou sua inserção no ambiente 

australiano tão fácil quanto na Inglaterra, e sua impressão acerca das pessoas desse país fora 

muito agradável. No entanto, com o passar do tempo, a cientista passou a sentir o 

conservadorismo no país, nas notícias de jornais e pronunciamento de políticos e ministros. 

 Amélia relatou que seus primeiros meses na França foram de difícil adaptação, por 

conta do confronto cultural: 

 

Primeiro eu fiquei no alojamento da universidade. E aí foi um choque muito grande, 
tá, porque lá naquela época, final da década de 1990, a questão da separação dos 
banheiros masculino e feminino, no alojamento, não tem, não tinha isso. Então às 
vezes você estava no banheiro e entrava um homem pra limpar o banheiro. O 
alojamento era pra família, tinha família lá dentro. Tinha homem, tinha mulher, 
tinha homem sozinho, mulher sozinha, tinha família, mulher, filho, periquito, 
papagaio, e nada de porta trancando fechando o banheiro, tudo aberto, aquela 
filosofia bem francesa, né, um choque cultural terrível, né, ali eu fiquei muito mal. 
Porque tinha festas, muitas festas, e eu não conseguia dormir! Me batia a noite, 
muito complicado mesmo. O lugar não era legal também sabe. E aí assim que eu 
sinalizei que eu não estava ok, colocaram alguém pra procurar aluguel pra mim.168 
 

 
 Nesse comentário, ela destaca a ajuda recebida pelos colegas e pelo orientador, que 

sempre prezaram pelo seu bem estar, inclusive encontraram um lugar mais adequado para ela 

viver durante esse tempo. Para o aluguel ela recebia um auxílio do governo Francês. Além 

disso, o laboratório cobria outras despesas como alimentação e transporte. Por isso, a maneira 

dela relatar sua experiência muitas vezes deixou transbordar uma gratidão que sente por todos 

aqueles que demonstraram compadecimento por sua situação.  

Adaptar-se a um país estrangeiro nem sempre é fácil, e o trabalho científico depende 

disso. Quanto maiores são as diferenças, mais difícil é a adaptação. No caso de uma mãe 

cientista, essa questão se torna mais penosa ainda, pois envolve a adaptação de uma criança, e 

as preocupações aumentam. No entanto, cientistas com amplos objetivos buscam encarar a 

vivência em outros países enquanto particularidades de seu ofício, e para isso Débora salienta 

que: 
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As diferenças não devem ser encaradas como defeitos. Se o forem, a adaptação se 
torna inviável. Acredito que os pesquisadores que passam por esse tipo de 
experiência encaram a vida cientifica com menos dificuldades, e colaborações com 
pesquisadores de outros países tornam-se corriqueiras, o que ajuda o fortalecimento 
da ciência nacional. Todo o trabalho científico depende, antes de mais nada, de 
pessoas.  (MENEZES, 2008: 83).  

 
 

Nem só de aspectos negativos são feitas as suas lembranças sobre os contatos na 

Europa. Fizeram comentários sobre as boas coisas, valores de vida, que aprenderam nesses 

outros ambientes, no qual se praticava outras filosofias de vida e de relações de trabalho.Ter 

vivido por dois anos e meio em Oxford alterou a percepção de Débora sobre qualidade de 

vida. A rotina de trabalhar utilizando como meio de transporte a bicicleta, quando que em São 

Paulo era utilizado apenas carro, deu a ela outra visão a respeito da necessidade de se 

movimentar, de praticar esportes, de fazer exercício físico, e de não apenas encarcerar-se em 

um laboratório, sem outras atividades. Sobre essa mesma questão, Marina Hirota destacou que 

na Holanda: 

 

Essa coisa da eficiência está muito atrelada a fazer coisas que não é só trabalhar, 
então é família, é bike, esportes, é você ter outros interesses, porque boas ideias 
aparecem quando você está no ócio, quando não está fazendo nada, e eu aprendi isso 
lá. Aprendi a ser mais pontual lá também. Então, profissionalmente foi muito legal, 
aprendi a respeitar o espaço do outro muito mais lá. Eles têm essa coisa de separar o 
espaço de cada um, cada um tem seu momento sozinho.169 
 

 
Por diversas vezes na entrevista de Marina eu percebi um pensamento machista em 

relação às mulheres, e quase uma rejeição do feminismo. Talvez fosse ignorância dela em 

relação ao movimento, mas em certos momentos da sua fala deixou transparecer que não 

considerava o feminismo útil nos dias atuais. Ela fez questão de destacar que quem agiu de 

modo preconceituoso e tentou complicar sua vida profissional, no Brasil e na Holanda, foram 

mulheres. A entrevistada desconsidera que precisando sobreviver numa sociedade machista, 

as mulheres operam na mesma lógica, utilizando os mesmos instrumentos existentes para 

realizarem coisas e conquistarem poder e lugar. A ciência é um jogo onde diferentes poderes 

operam, e as mulheres que conseguem, com muito custo, ascender ao topo das posições, 

dominam essas regras, e seus atos não vão se diferenciar dos homens, o que eu considero 

lamentável. Defendo que as mulheres poderiam e deveriam tentar uma Ciência mais humana, 

menos excludente, fazendo realmente a diferença nesse espaço. Lutar, quem sabe, por uma 
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ciência feminina. Mas talvez essa seja uma utopia particular minha. Na Holanda, o 

movimento feminista conquistou muitas coisas, e as mulheres, especialmente as cientistas, 

conquistaram um poder que no Brasil ainda está fora de questão. Mas na percepção de 

Marina, essa atitude, que poderia se denominar empoderada, das mulheres holandesas leva a 

uma “guerra de gênero”: 

Na Holanda tem uma guerra de gênero que é uma coisa louca! Então os homens 
ficam assim, ficam até com medo das mulheres, ficam com medo de te tratar de 
qualquer jeito. Lá as mulheres ficam bravas se o cara for abrir a porta pra elas. Elas 
ficam brava “não, eu posso fazer isso!”. Entendeu, é bem extremo assim, perto de 
nós. Eu acho que eu abriria a porta pra homem, pra mulher, essa é uma questão de 
educação. Se você está antes, você abre e a pessoa passa, né. Eu nunca tive um 
episódio que fosse assim forte, de falar “nossa, isso foi preconceito de gênero’, eu 
tive de mulher com mulher, e não foi por ser mulher, acho que foi mais 
competição.170 

 
A cientista parece considerar que as mulheres, as bem sucedidas na Ciência que estão 

em postos de comando, são impositivas demais, autoritárias demasiado, e em suas atitudes 

revelam sua face traiçoeira, ao passo que os homens, que podem ter as mesmas práticas das 

mulheres contundentes, ferindo alguém que entra em conflito com seus interesses, são 

considerados objetivos, ágeis e racionais. Ela reproduz, o que não é algo surpreendente, o 

mesmo preconceito que os homens tem em relação às mulheres, e precisamente às mulheres 

fortes:  

Na verdade, eu sempre tive mais amizade com homens. Eu acho mulher muito 
embolada. Não desenvolve, entendeu? Eu gosto de ser mais direta “pá e bola”. 
Porque eu acho que eles têm uma visão diferente da gente, da vida, e já teve muitas 
coisas da minha vida que só consegui resolver por uma perspectiva masculina. Eu 
acho que eles têm uma direção muito mais definida, então não tem muito 
nhenhenhém. Eu só acho que se resolve os problemas se você for indo direto ao 
ponto. Então para esses problemas que não envolve muita sensibilidade, que eu acho 
que é uma coisa natural da mulher, tá, da minha experiência e tal, que as vezes eu 
fico pensando mais nisso e naquilo, e aí, “mas coitado desse fulano, aí eu vou fazer 
isso com cicrano” e tem hora que não da, não da!171 
 
 

Nessa fala de Marina, evidencia-se que na sua concepção, quem realmente resolve 

problemas são os homens. As mulheres criam os problemas. Quando as mulheres agem dessa 

forma “objetiva”, sem pensar no outro, um comportamento que a cientista julga ser apenas 

feminino, elas passam a ser inoportunas, impositivas, falsas, autoritárias, quando não loucas. 

Na visão da cientista, que está delimitada pela visão masculina sobre as mulheres, quem está 

na abordagem correta são os homens, sendo eles o parâmetro para todas as coisas. 
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Outro ponto positivo destacado pelas cientistas a respeito da mobilidade internacional 

foram as trocas de amizades estabelecidas com pessoas de diversos outros países, não só do 

país de destino. Débora comentou que seus amigos estão agora espalhados pelo globo. Para as 

três mulheres, ter vivido na Europa foi um divisor de águas, entre o que se queria antes e o 

que se queria depois. Débora, depois de sair de uma cidade grande e agitada como São Paulo, 

e ter vivido em um lugar tão pacato como Oxford, optou por viver em uma cidade sem 

trânsito e sem violência, sendo essa sua meta de vida.  

Além disso, como destacou Débora, sendo o contato com a ciência acadêmica externa 

crucial para a formação acadêmica de um/a cientista, ter estudado fora trouxe ganhos de 

aprendizagem humana, social e acadêmica, sendo enorme o seu desenvolvimento. Aprende-

se, inclusive, a valorizar mais o trabalho realizado no seu país: 

 

Percebe-se como a pesquisa é feita em centros onde recursos financeiros não são tão 
escassos como no Brasil, pode-se visitar bibliotecas incríveis, aprende-se a lidar com 
a barreira da língua e ultrapassá-la, aprende-se a conviver e a aceitar culturas e 
valores diferentes. Ainda pode-se valorizar o lugar onde vivemos. Em vários casos, 
pesquisadores reconhecem que na sua universidade brasileira a estrutura do grupo de 
pesquisa é mais desenvolvida.172 

 
 Na mesma esteira de Débora, Marina destacou como passou a valorizar mais ainda o 

trabalho científico realizado no Brasil, após a experiência vivida na Holanda. Segundo ela, lá 

fora se percebe o quão pouco valor os/as brasileiros/as costumam dar para o que é produzido 

no seu país, atribuindo um peso maior para as ações desempenhadas em países Europeus. O 

cenário brasileiro, porém, não se distancia muito de outros países, considerados mais 

desenvolvidos, por onde passaram essas mulheres, e onde encontraram desafios para o seu 

crescimento e reconhecimento no ambiente profissional. 

 O debate sobre a dinâmica da imigração qualificada se mostra, no Brasil, ainda 

incipiente, dada a dificuldade de encontrar pesquisas e teorias que me auxiliassem a pensar as 

questões percorridas nas fontes a respeito do tema.  Mas esse não é um problema 

exclusivamente nosso, já que como salientaram França e Padilla (2013), a ausência de 

pesquisas sobre a presença de mulheres cientistas na mobilidade é um descaso internacional. 

Essa negligência ocorre devido às diferenças de gênero existentes nas sociedades, como 

também pela ênfase que é dada na imigração de mulheres de segmentos mais precários. Pouco 

se têm falado acerca da conciliação entre família e trabalho, estruturação da mobilidade em 

casais cientistas, constrangimentos que a exigência da mobilidade pode trazer para o 
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desenvolvimento da carreira feminina em virtude da pressão social para que a mulher cuide da 

família.   

A escassez de estudos sobre imigração qualificada de mulheres contribui para a 

legitimação de estereótipos de mulheres imigrantes como pobres, ignorantes, desqualificadas. 

Ao mesmo tempo, inviabiliza qualquer tentativa de discutir a respeito da opressão e 

inferiorização que as mulheres que se inserem na mobilidade internacional sofrem, 

corroborando para que tais atos continuem sendo praticados, às vezes de forma velada. 

Acredito ser necessário dar mais relevância à participação das mulheres na imigração 

internacional, e precisamente das mulheres cientistas, e mais visibilidade às suas denúncias 

acerca das desigualdades de gênero (e outras) que acontecem nesse fenômeno.  

 A entrada intensa das mulheres no mercado de trabalho, qualificado ou não, contribuiu 

igualmente para a feminização da migração, como destacaram França e Padilha. A 

precarização do mercado de trabalho global, o desenvolvimento do setor de serviços e a 

diminuição de investimentos públicos em aparelhos de cuidados e reprodução, como creches, 

asilos e hospitais, fomentou a criação de um nicho favorável para o deslocamento feminino 

internacional. Mesmo que as cientistas possam ser consideradas qualificadas nos países de 

destino, continuaram expostas às dinâmicas de dominação sexistas e racistas, assim como as 

imigrantes não qualificadas. Muitas vezes se reproduz, nesses países, o imaginário da mulher 

imigrantes subalterna, vitimada e incapaz de ser agente de sua história. (FRANÇA e 

PADILLA, 2013).   

Percebemos, nesse capítulo, que esse cenário científico globalizado e competitivo põe 

em evidência as relações de poder que delimitam a ciência e a academia, que se manifesta nos 

contatos entre cientistas de diferentes países e nos confrontos entre seus diferentes modelos de 

educação e de cultura, podendo ser também no nível das relações étnicas, etárias e de gênero. 

A mobilidade das mulheres pesquisadoras caracteriza-se por uma forma não hegemônica de 

internacionalização, sendo diferentes os seus pontos de partida, justificados pela busca de 

reconhecimento profissional e pelo sonho de uma carreira promissora, junto com outros 

significados que habitam num plano pessoal. Pela realização da mobilidade, elas trançaram 

suas carreiras e construíram relacionamentos que corroboraram para sua participação na 

ciência que vai para além da sala de aula na academia, gerando produção e circulação de 

saberes e descobertas, assim como de filosofias e valores de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nada de novo há 
no rugir das tempestades  

(Vladímir Maiakóvski, 1927) 
 

Se é para falar em gente que pisa em regras, que tal falarmos de mulheres cientistas? A 

inserção das mulheres na Ciência foi sempre um pisar em regras. As mulheres na Física que o 

digam. No Brasil, desde o primeiro momento em que decidiram que queriam fazer Ciência, 

principalmente em certas ciências cujos porta-vozes são ainda homens, majoritariamente, as 

cientistas se depararam com modelos, de ciência, de gênero e sociedade, e tentaram quebrá-

los ou, ao menos, torná-los mais flexíveis.  

Os desafios para quem quer seguir uma carreira científica aumentaram no 

contemporâneo. Nenhum cientista brasileiro negaria isso. As exigências para quem quer se 

destacar nesse mundo se tornaram mais rigorosas, e disputas, traições, estabelecimentos de 

vínculos interesseiros, jogos políticos, “jogos sujos” são apenas alguns detalhes que figuram a 

feição da ciência (não apenas no Brasil, é claro).  

Porém, as barreiras enfrentadas pelas mulheres cientistas são maiores de que para os 

homens, porque a elas, nas necessárias relações sociais que tecem a ciência, é posto uma série 

de obstáculos: são tratadas como menos qualificadas; vêem a necessidade de provar sua 

competência em todo momento para se afirmarem numa área que decidiu, tempos atrás, que 

somente homens teriam capacidade mental para executar o que cabia a um cientista fazer; 

sofrem diferentes tipos de assédios, violências simbólicas e pressões que têm como alvo nada 

mais que o seu gênero. 

Nesse trabalho, analisei as relações de gênero na Física na UFSC no período de 1980 a 

2010, refletindo sobre a permanência de um padrão de gênero na área, onde o número de 

mulheres é baixo, algo perceptível nos níveis mais altos da carreira.  

Hoje, é verdade, temos em nosso país mais mulheres na Física do que já tivemos antes. 

Mas o que isso significa? Que superemos os problemas de desigualdade entre homens e 

mulheres nos espaços científicos? Não existem, é bem verdade, mais nenhuma lei que impeça 

as mulheres de ingressarem na Física, na Engenharia, ou em qualquer outra profissão. Os 

caminhos, aparentemente, estão livres. As portas estão abertas. Porém, é por baixo da 

superfície serena que as tempestades se mostram. Nos bastidores da ciência dita hard, as lutas 

das mulheres para que sejam aceitas como qualificadas, reconhecidas e respeitadas se tornam 

evidentes. 
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Vários foram os discursos que corroboram para afastar as mulheres da Ciência, dentre 

eles, religiosos, científicos, filosóficos, psicológicos e jurídicos, que designaram aos gêneros 

uma série de regras opostas. Dessa forma, a presença das mulheres na Ciência Moderna foi 

sempre um pisar em regras. Elas sempre precisavam comprovar sua capacidade para atuar 

nesses espaços, para criar coisas e resolver impasses. O designer da Ciência não condizia com 

a realidade das mulheres e com a presença das mulheres ali, e por tão longo tempo, até finais 

do século XX, as contribuições científicas das mulheres sequer foram consideradas.  

A História, por sua vez, por muito tempo desconsiderou a agência feminina, e no que 

se refere à Ciência, também deixou as realizações e a importância da participação feminina na 

obscuridade, não se preocupando com a importância das cientistas para as lutas das mulheres 

pela sua liberdade e emancipação social. Desse modo, como salientam alguns teóricos da 

área, é preciso que a História devolva às mulheres e às cientistas a sua história na Ciência, e é 

preciso ainda que as vozes de homens e mulheres desse cenário não sejam apenas igualmente 

ouvidas, mas igualmente creditadas.  

A Ciência já foi masculina um dia. Hoje, não poderíamos afirmar o mesmo. As 

mulheres não só já ocuparam a maioria das ciências, como já são consideradas e respeitadas, 

em sociedade, como cientistas. Porém, nos bastidores da produção do conhecimento 

científico, em determinadas áreas, elas se deparam com valores e barreiras ainda atrelados às 

velhas concepções de gênero, que não apenas confrontam e tentam anular as recentes 

conquistas femininas, mas ferem a dignidade, a integridade e o mérito das cientistas. Estou 

falando de assédios no trabalho, de brincadeiras e piadas carregadas de conotações sexistas, 

da insegurança e rejeição das mulheres grávidas, das discrepâncias de gênero ainda existentes 

nos altos escalões da Ciência e na entrega de prêmios e títulos. É nessas ocasiões que as 

mulheres se deparam com o antigo teto de vidro, quando sentem que mesmo estando 

pronunciadas como cientistas não vivenciam ainda um contexto de equidade de gênero.   

A pesquisa possibilitou-me evidenciar as contingências de gênero vividas por algumas 

Físicas, no cotidiano de trabalho, e destacar algumas rupturas nas relações entre homens e 

mulheres, que pôde ser detectada nas narrativas delas, especialmente quando entra em cena a 

questão das novas gerações de mulheres e homens e como essas/esses tem lidado com as 

pressões causadas pelas relações de gênero existentes, pelas relações entre as diferentes 

gerações que compõem esse grupo e pelas relações de poder que dão forma à academia.   

Pude compreender que a maior quantidade de mulheres na Física nos últimos anos, 

somada com uma nova “postura” das mulheres em relação a alguns posicionamentos dos 

homens em relação a elas, que tem sido identificada como mais atacante, mais questionadora, 
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tem possibilitado talvez não uma erradicação das desigualdades de gênero na Física, mas uma 

nova forma de relação entre os pares, mais fluida, de mais aceitação dos homens em relação à 

presença feminina. No entanto, ressalto, essas relações amistosas não são fixas, elas variam, e 

em alguns momentos o descaso com as mulheres, o desmerecimento em relação à capacidade 

intelectual delas, ou a tendência em brincar/abusar atacando a sexualidade delas, em situações 

de conflito ou quando elas estão de “baixa-guarda” podem vir a ocorrer. Mas as mulheres não 

se silenciam mais a isso, como o faziam antes, e têm agido de uma forma mais atacante e 

questionadora frente a situações de machismo e de racismo na academia científica. O que 

comprova com o que algumas estudiosas de gênero e ciência têm reforçado em suas teses de 

que a presença das mulheres na Ciência pode quebrar com estereótipos de gênero e contribuir 

para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada.  

Diante das dificuldades encontradas nos ambientes de trabalho, frente a frente com a 

rejeição de sua presença no cotidiano, as mulheres procuram meios que possam lhes conferir 

prestígio maior e aumentar sua credibilidade perante colegas. A busca pela 

internacionalização, a realização da mobilidade acadêmica para outros países são fins que lhes 

oportunizam maior prestigio nas universidades onde operam. No capítulo três, foi abordado 

sobre as experiências de algumas Físicas da UFSC nas academias ao redor do mundo. Suas 

viagens e aventuras por outros universos da Física lhes garantiram destaque acadêmico, fortes 

relacionamentos e um excelente currículo. Entretanto, essas experiências foram pautadas 

também por vários entraves, tais como o preconceito de gênero na academia internacional, o 

preconceito racial, o preconceito nacionalista e os embates culturais. Somados a isso, outras 

barreiras pesam nas suas decisões pela internacionalização, tão prestigiada pelos cientistas no 

contexto atual. A maternidade e a dificuldade em conciliá-la com práticas de mobilidade para 

fora do país podem atrasar, adiar ou abreviar viagens e estadias para e no exterior. Contudo, 

inseridas em um contexto onde é cada vez mais freqüente e necessária a internacionalização 

de cientistas, até mesmo as mães acadêmicas têm migrado, muitas vezes junto a seus filhos, 

enfrentando as barreiras e preconceitos ainda existentes para mães cientistas no globo. Esse é 

um tema pouco abordado em pesquisas, sendo necessária uma investigação que procure 

compreender e refletir sobre como as mães cientistas têm vivenciado a mobilidade acadêmica 

internacional junto a seus filhos e como têm superado os desafios e dificuldades.  

É desolador escrever essa dissertação em um momento em que a Ciência, no Brasil, 

está sendo desmontada por grupos políticos cujos interesses estão voltados para o benefício e 

crescimento de uma parcela do país, já estabelecida, sem preocupação alguma com o 
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desenvolvimento nacional. Nesse último ano tivemos cortes significativos na Ciência, 

realizados pelo governo de Michel Temer, em que se pode citar o encerramento do Projeto 

Ciências Sem Fronteiras, a demolição do Ministério da Ciência, fundido com o Ministério da 

Comunicação, além de grandes cortes orçamentários para as atividades científicas.  

As recentes tomadas de decisões, por parte do governo e seus apoiadores, acobertadas 

por discurso salvacionista da crise econômica que assola, jogam, novamente, nos ombros já 

doridos dos/das trabalhadores/as e dos/as mais pobres o peso das suas irresponsabilidades, das 

suas vaidades, da sua corrupção e da desigual distribuição de renda que configura esse Brasil. 

É desanimador encerrar esse trabalho em uma parte da nossa história em que parece que tudo 

o que foi construído até agora, a duras penas e tanto esforço, está prestes a desmoronar. O que 

parecia, enfim, quase em processo de solidificação, agora se mostra passível à fácil diluição.  

 Parte da mesma cena, alguns grupos políticos conservadores têm conquistado espaço 

em sociedade para conturbar e interromper o curso dos/das que lutam pela democracia social 

e de gênero. Tais grupos, como o Movimento Escola Sem Partido, têm tentado deslegitimar e 

destruir movimentos sociais, dentre eles o feminismo, que lutam por uma sociedade justa e 

menos dolorosa, apregoando a paz no país e no mundo. 

 Felizmente, tive a oportunidade de falar, em um momento em que ainda é permitido 

falar de gênero e falar de mulheres na academia (porque eu, sinceramente, temo o que vem 

por aí), sobre as mulheres cientistas. Mas esse trabalho não trata somente das físicas ou das 

cientistas. Embora tenha escrito sobre uma questão tão específica, e sobre um grupo de 

mulheres tão especifico, é sobre a condição das mulheres brasileiras em tempo presente que 

busco refletir e trazer à discussão, tendo em vista que muitas das situações vivenciadas por 

essas (poucas) mulheres na Física dialogam com situações vividas por mulheres situadas em 

outras dimensões, em outras relações de trabalho.  

 Quero, sobretudo, reforçar para a necessidade da continuação das ações dos 

movimentos feministas no país, e dizer que embora até aqui nós mulheres tenhamos tido 

sucesso em muitas das nossas empreitadas, é preciso manter-se vigilante, porque os direitos 

recém conquistados estão em constante ameaça e podem ser derrubados a qualquer instante. A 

tentativa de apagamento do feminismo e a rejeição da incorporação das pautas feministas na 

Educação demonstra, sem dúvidas, o quanto o feminismo incomoda e fomenta o ódio das 

forças conservadoras desse Brasil. O que reforça para a necessidade de existência do 

movimento.   

 Ao abordar a respeito das barreiras enfrentadas por mulheres que operam em espaços 

permeados de relações de poder, não pude deixar de lembrar a ex-presidenta Dilma Rousseff, 
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que sofreu tamanha perseguição e inesgotáveis injúrias por simplesmente ser mulher nesses 

dois últimos anos. Por muito menos, o presidente Michel Temer negou-se a apresentar-se em 

público, temendo o confronto e a rejeição do povo revoltado. Mas não foi ele que sofreu 

violência de ordem sexista e de gênero; a ele não foram direcionadas piadas acerca da sua 

aparência física; ele não foi ofendido por ser mais velho.  A rejeição política à Dilma Rousseff 

levantou do povo mensagens que a depreciavam enquanto mulher. Por vezes, demonstrava-se 

que o repúdio era direcionado mais contra a mulher do que contra a presidenta.  

 Nas polêmicas que envolvia Dilma, o preconceito de gênero foi evidente, mascarado 

de opinião política. Parece que machistas de plantão esperavam o momento certo e o alvo 

certo para fazer destilar seu ódio e a sua misoginia. De um lado, os críticos ao governo de 

Dilma utilizavam contra ela expressões e xingamentos de baixo calão, visando expulsá-la da 

presidência (e foi o que fizeram), e de outro, os que diziam serem seus apoiadores 

enxergavam apenas em Lula a solução para o Brasil e para todos os problemas enfrentados 

por Dilma. Ainda ouço dizerem: Precisamos de Lula em 2018. Por que o Lula? Por que não 

ela? Aí diriam que o Lula consegue conquistar mais apoio no Congresso. E por que faltou a 

Dilma esse apoio? Por ser mulher e porque, enquanto mulher, não foi aceita, de fato, como 

presidenta. A esquerda, por vezes, também se mostra misógina. 

 Vejamos, portanto, que a história das mulheres no Brasil em tempo presente estão 

entrelaçadas, separadas apenas pelas suas especificidades. Afinal, que mulher não saberia 

falar do assédio? Que mulher não experimenta diariamente o medo da violência? Quem de 

nós (mulheres) nunca presenciou ou vivenciou a injustiça acometida contra mulheres? A cada 

passo, nos debatemos com regras e barreiras antigas, que fazem de nossos percursos mais 

longos e desafiantes.  

Tem gente que diz, de vez em sempre, na maioria das vezes homens, que as mulheres 

já conquistaram tudo o que queriam, que o feminismo não tem mais necessidade de 

existência, e que a igualdade de gênero é uma questão óbvia. Para quem? As mulheres ainda 

lutam pela sua inserção em áreas de prestígio e de poder em sociedade; ainda são vítimas de 

feminicídio; ainda são vítimas de violência sexual; enfrentam em seus trabalhos preconceitos 

sexistas e violência simbólica; acumulam funções e sofrem com a carga extra de trabalho, 

sendo, em maioria, as responsáveis pelo funcionamento dos espaços domésticos; algumas 

profissões continuam diferenciando salários de homens e mulheres para mesmas funções 

desempenhadas; as mulheres continuam sendo rejeitadas para determinados cargos e 

empregos, geralmente de grande prestígio, por serem mulheres; têm a sua circulação pelo 
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espaço público das cidades limitada, porque temem (e podem sofrer) assédio e violência 

sexual; são tratadas como objetos nos espaços públicos, nos locais de trabalho e de estudo; 

são objetificadas pela mídia e pelo comércio; são cobradas diariamente pela busca de um ideal 

de beleza cultuado e impossível de atingir.  Enfim, são tantos os problemas que abarcam esse 

ser mulher que fica difícil entender e aceitar comemorações acríticas em torno da posição da 

mulher na sociedade atual.  

 O Brasil vem se afogando na contradição e na ignorância. Nesse momento em que os 

Direitos Trabalhistas estão sendo reformulados, para o bem de alguns e mal de muitos, 

mulheres trabalhadoras perdem direito a descanso no trabalho; mulheres grávidas e lactantes –

lembrando que a gravidez até agora foi foco da preocupação de religiosos que condenavam 

práticas e a descriminalização do aborto - acabam de perder direitos trabalhistas que as 

protegiam de trabalhos em locais insalubres. E o ódio a um determinado partido político cega 

grande parte da população brasileira que demonstra não ver se esfacelar aos seus pés os seus 

próprios direitos humanos e a sua dignidade. É a ausência de solidariedade e de empatia pelo 

próximo, por parte de gente poderosa e de gente sem poder algum, que fomentam 

determinadas escolhas e atitudes cujas conseqüências são trágicas e caóticas.   

Talvez seja possível aprender com erros. Mas esse país já errou tanto em sua história 

que começo a duvidar dessa possibilidade. Porém, é preciso evitar a desesperança e apostar 

em algo que fortaleça algum tipo de fé em nós, para que sobrevivamos. Portanto, sigo 

acreditando na importância dos movimentos sociais que já demonstraram, em tantas ocasiões, 

a sua garra e a sua potência para lutar contra a injustiça, a diferença e a indiferença social. As 

feministas têm diante de si uma turbulência que já demonstrou ser destrutiva. Essa seria a 

hora errada para se silenciar. E (eu sei) elas jamais fariam isso.  

 

Fim 
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Não estamos alegres, 
é certo, 

mas também por que razão 
haveríamos de ficar tristes? 

O mar da história 
é agitado. 

As ameaças 
e as guerras 

havemos de atravessá-las, 
rompê-las ao meio, 

cortando-as 
como uma quilha corta 

as ondas*. 
(Vladimir Maiakóvski, 1927) 

 

* Poema citado pela ex-presidenta Dilma Rousseff em sua despedida da Presidência, após ter 
sofrido um golpe (31 de agosto de 2016).  
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ANEXO 

 

Anexo I: Roteiro de entrevista 

 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED 

Programa de Pós-Graduação em História - PPGH 
 

Projeto de Pesquisa: Mulheres e Ciência: A presença e a ausência de mulheres na Física da 
UFSC (1970-2000) 

 
Orientadora: Profa Dra Marlene de Fáveri – FAED/UDESC 
Mestranda: Kariane Camargo Svarcz 

 
Nome da entrevistada:  
Data de nascimento:  
Local de nascimento: 
Escolaridade: 
Escolaridade dos pais: 
Local de residência: 
 
Data da entrevista: 
Local da Entrevista:   
 
Entrevistadora: Kariane Camargo Svarcz 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

1ª Parte: Dados pessoais e de formação 
 

1. Formação escolar, vida familiar, cotidiano: 
A) Como você caracteriza a sua formação escolar? 
B) Havia incentivo familiar e escolar para que você seguisse alguma carreira 
científica?  
C) Quando criança/adolescente, você almejava seguir qual profissão? Porque?  
D) Como era a relação entre você e sua família nessa fase? 
E) Com que idade casou? Se não casou, foi uma escolha?  
F) Possui filhos? Quantos? 
G) Sobre a relação entre carreira científica e vida familiar: As obrigações familiares 
atrapalham a carreira? Ou a carreira atrapalha as relações familiares?  
H) O que você gostava/gosta de fazer em tempo livre?  
 

 
 
2ª Parte: Dados profissionais  
 

1. Sobre as escolhas profissionais, incentivos, frustrações, desafios: 
A) Por que escolheu a Física? Alguém teve influência nessa escolha? 
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B) Qual a reação da família/amigos em relação à sua opção profissional? 
C) Onde fez sua graduação? Como foi? Com quantos anos você se graduou?  
D) Fez cursos de Pós-Graduação? Onde? Quando? Por quê? 
E) Em que subárea passou a atuar? E como chegou até ela?  
F) Você obteve bolsas de incentivo à pesquisa durante sua formação? 
G) Quando você começou a trabalhar? Onde? Gostava do que fazia?  
H) Na universidade onde passou a atuar, em que ano foi admitida?  
I) Na universidade, exerceu algum cargo comissionado? 
J) O acesso às promoções no trabalho era igualitário para homens e mulheres?  
K) Pode-se dizer que há reconhecimento social da profissão? 
L) Você já pensou em desistir da área? Se sim, por que?  

 
 
3ª Parte: Dados Relacionais: As mulheres e a Física 
 
 
1. Dados quantitativos e qualitativos:  

A) Na sua graduação, havia poucas mulheres em sala? E na pós-graduação? 
B) Na subárea em que você atuava: Havia mais mulheres ou homens? Consegue 

lembrar qual área atraia mais as mulheres?  
C) As oportunidades para participar de algum projeto de pesquisa eram iguais 

para homens e mulheres? 
D) Na sua opinião: Por que existiam poucas mulheres na área de Física?   
E) Sofreu, durante sua carreira, algum preconceito por ser mulher? Qual?  
F) Sofreu algum tipo de assédio moral ou outro por parte dos colegas? Soube de 

algum caso assim?  
G) Como você e suas colegas costumavam se vestir para o cotidiano acadêmico?  
H) Como se dava a relação com os colegas homens na graduação e na pós-

graduação? 
I) Como os professores homens se comportavam em relação à presença das 

mulheres em suas salas de aula?  
J) Já se sentiu injustiçada ou desvalorizada no ambiente de trabalho?  
K) Você teve necessidade de provar, em algum momento, ser melhor que os 

outros, no caso homens, para ser reconhecida?  
 

 

 


