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Discussões sobre gênero na ciência têm fomentado muitas pesquisas em vários campos 

do conhecimento como: historiografia, sociologia e antropologia. Nossa pesquisa está 

endereçada no campo dos estudos culturais, buscando contribuir para uma maior 

visibilidade das mulheres nas ciências e as questões de gênero. Com o objetivo principal 

de buscar uma identidade para as mulheres cientistas, encontramos a falta desta na 

literatura, atribuindo esta causa à lacuna de um número significativo de mulheres nas 

ciências. Os homens por ser a grande maioria no campo das ciências imprimem uma 

identidade à cultura cientista, marginalizando as mulheres na área. Quando observamos 

alguma mulher na posição de poder, esta sofre problemas devido ao seu sexo.  Os 

estudos feministas e de gênero no campo das culturas deram base teórica para analisar e 

debater os dados coletados em uma entrevista semi estruturada presencial, com o 

objetivo de conhecer a trajetória de uma professora/pesquisadora que possui um cargo 

de poder na Universidade Estadual da Paraíba, no curso de física. A metodologia da 

pesquisa é de natureza qualitativa, a entrevista versou sobre sua carreira e projetos para 

o futuro. As falas foram gravadas em áudio e transcritas a posteriori de forma fidedigna 

sem identificar à entrevistada. Revelando situações conflitantes, relacionamentos 

discriminatórios, preconceitos, sexismo e assédios, muita das vezes veladas outras 

explícitas.  
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Introdução 

 

Uma identidade pode ser tomada para si ou dada por outro, quando nascemos 

somos identificados por nomes que não escolhemos, é imposto a nós comportamentos 

devido ao sexo que viemos ao mundo, adquirindo experiências na vida escolhemos 

nossas identidades, como fazemos e por que fazemos essas escolhas? Discutiremos a 
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identidade profissional, em especial a de uma professora/pesquisadora que possui uma 

trajetória de conquistas baseada em uma luta contra o sexismo e a importância que a 

representatividade tem na escolha dessas identidades. 

O estudo da pós-modernidade nos inclina a refletir que, as identidades estão em 

crise, considerando que o individual sem uma reflexão do coletivo arrebata de nós o 

nosso referencial sólido, construído com bases históricas, sociais e culturais acerca de 

nossas identidades. 

A constituição da identidade é uma relação de poder, quando identificamos um 

brasileiro estamos negando que ele tenha outra nacionalidade, ou seja, ao passo que 

afirmamos "algo" estamos ao mesmo tempo negando "algo", "aquele" que possui a 

maior representatividade tem o poder de decidir "o que é", marginalizando "o que não 

é". 

Por vezes somos levados a imaginar um cientista como um homem frio, 

extremamente objetivo e racional, e a mulher como o oposto (toda coração, incapaz de 

ser racional e objetiva), concluindo que essa profissão não seja adequada para as 

mulheres, isso também se aplica a cargos de liderança.  

Quando a mulher busca uma carreira no meio científico esta é por assim dizer 

marginalizada em seu ambiente de trabalho, atribuímos isso a alguns fatores como a 

falta de representatividade e o preconceito devido ao sexo. 

Em um espaço majoritariamente dos homens, as mulheres que buscam se inserir 

nesse ambiente se sente muita das vezes hostilizada, estudos como a dissertação de 

Amorim (2017) apontam essas relações de poder dentro das universidades.    

Os cursos de ciências, em especial o da física não possui em sua grande maioria 

uma representação expressiva de mulheres em seu quadro docente e dissente, por 

conseguinte a educação básica é um reflexo desse quadro, quando analisamos os cargos 

de poder isso se agrava. Criando uma dificuldade em imaginar ou se ver como uma 

cientista. 

Muitas que atuam nesse campo de trabalho (cientista/pesquisadora/docente) não 

se veem representadas e o que é pior não consegue entender a complexidade desse 

problema. 

O presente estudo buscou na literatura a identidade das mulheres cientistas, não 

encontrando admitimos que faltasse uma maior representatividade das mulheres na 

ciência para quiçá esta possa reivindicar uma identidade profissional mais consistente 

dentro da área de atuação científica.  
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Este fato nos levou a investigar a trajetória de uma mulher que pode ser 

considerada como exemplo de sucesso em sua carreira profissional, única mulher no 

grupo de professores efetivos do curso de licenciatura em física é hoje coordenadora 

adjunta, um fato que a nós não passou despercebido e que se revelou propício pra 

discutir a nossa pesquisa inicial. 

Inicialmente, discutimos as relações de poder entre mulheres e homens nas 

ciências e a importância de buscar uma maior representação feminina no meio científico 

quando entendemos a necessidade de uma identidade profissional para as cientistas, 

relatamos alguns aspectos da trajetória da professora/pesquisadora (a chamamos de Lua, 

este nome foi escolhido por ela) resaltando os conflitos das relações de gênero e 

identidade profissional. 

 

IDENTIDADE E GÊNERO 

 

Mesmo sendo inegável a contribuição das mulheres na construção do saber 

científico, tanto a ciência como quase toda produção intectual é masculina, como 

defende Chassot (2014).  

Sendo estas reconhecidas a partir de uma verdadeira "guerra", uma luta 

inicialmente marcada pelos movimentos feministas que alcançaram direitos (essenciais 

para uma maior e mais expressiva representação feminina nos poderes, histórica  e 

culturalmente atribuídos a figura masculina). Isto nos move e nos impulsiona na busca 

por uma equidade de gênero. 

As relações de gênero no meio científico é foco de muita pesquisa (VARGAS, 

2014; SCOTT, 1995; SCHIEBINGER, 2008; COSTA, 2008; PINTO; CARVALHO E 

RABAY, 2017; CHASSOT, 2004), o uso do termo gênero parece ter sido usado 

inicialmente de forma diferente da do dicionário por feministas, relacionando ao que era 

esperado como comportamento feminino e masculino, estudar as relações de poder entre 

os sexos, em suas esferas sociais, culturais e políticas é analisar relações de gênero em 

seus contextos. Podendo entender gênero como uma categoria de análise histórica, 

defendido por Scott (1995). 

Por muito tempo foi negada a mulher o direito de estudar, votar e ter voz ativa 

na sociedade, aos movimentos feministas são dadas as glórias por estas conquistas, 

temos uma imença adimiração, mesmo não sendo nosso objetivo discutir suas 
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contribuições, sempre que possível acreditamos ser importante ressaltar sua 

notoriedade.  

 Por muito tempo se pensou que o problema estaria resolvido no momento em 

que as mulheres tivessem acesso às universidades, e que era só questão de tempo para 

tudo se organizar naturalmente, as mulheres conquistando seu espaço com muito 

trabalho de forma simbiótica com seus "colegas". A questão é: este espaço já estava 

preenchido, existia ali um sistema que já estava funcionando e para muitos a introdução 

de mulheres não era bem vinda, como relata Schiebinger, 2001. 

 No mesmo livro, Schiebinger conta a história da terceira mulher negra nos 

Estados Unidos a obter o Doutorado em matemática em 1962, Vivienne Malone Mayes 

na Universidade do Texas enfrentou o duplo constrangimento do racismo e do sexismo, 

ela descobriu que, devido a sua raça não podia progredir para professora assistente e 

nem entrar em algumas salas de aula. Sua raça a impedia de usar à cantina onde seu 

orientador e colegas usavam para discutir coisas importantes informalmente. Mayes, 

após refletir sobre estes fatos chegou a escrever: "Eu era a única negra e a única 

mulher... meu isolamento era completo". 

 De fato, só a abertura dessas portas não garantiram a entrada e permanência de 

mulheres nas ciências, as relações de poder entre as minorias e os seus dominadores 

com um aspecto conflituoso perdura até hoje. O que não é de se admirar. Um lado 

positivo é perceber que as mulheres atuantes e dinâmicas do meio científico possuem 

uma garra invejável, são muito produtivas e desbravadoras, quem faz parte tem muito 

orgulho do feito.        

As mulheres cientístas durante os séculos XIX e XX poderiam se considerar 

privilegiadas, em seu amaioria eram brancas, livres dos afazeres domésticos, mães, 

filhas ou esposas de cientístas, o que possibilitou estudar e fazer ciência, assim como 

apresenta Schienbinger em sua livro, O feminismo mudou a ciência?. 

Mesmo nos dias atuais, é observado que, a família tem um papel importante na 

escolha e permanência das mulheres na área das ciêncas, como aponta Amorim (2017). 

Mas, a iniciativa governamental e a manuntenção de projetos e meios para ajudar essas 

mulheres à concluirem seus estudos é de fundamental importância, entendendo que as 

mulheres precisam de uma maior assistencia em relação aos homens, levando em 

consideração a construção histórica e social das relações de gênero, o sistema funciona 

sem levar em consideração as peculiaridades das mulheres. 
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Existem projetos, pesquisas e alguns incentivos fomentados por instituições em 

uma busca política para manter e atrair o público feminino as áreas de conhecimento 

científico, a exemplo da Física, Química, Matemática, e as aplicadas como as 

engenharias. Projetos como o: "engenheiras da borborema" que tem como objetivo 

principal de atrair meninas e aproximar todos os estudantes de escolas públicas às áreas 

de ciência e tecnologia, estimulando criatividade e inovação a todos os envolvidos. 

 Projetos como esse, acima citado, dá uma maior visibilidade as mulheres nas 

ciências, incentivando mudanças de ordem social e cultural, para que o espaço 

acadêmico seja possível às mulheres, tanto quanto é para os homens. 

Relatamos aqui uma história ocorida na cidade de Campina Grande que nos faz 

refletir: duas professoras de física atuantes em escolas públicas de nível médio estavam 

em um momento descontraido, fazendo um lanche, quando se aproxima um conhecido 

em comum e inicia uma conversa paralela com seguinte comentario "você (uma das 

professoras) se parece mais com uma professora de física que você (a outra também 

professora, com a mesma formação academica)", essa comparação nos inclina a levantar 

alguma questões. 

O indivíduo conhece um número significativo do ser (física) para identificá-la? 

A falta de um identidade (ser física) configura-se assim, uma crise? Neste contexto, 

diria que sim, afinal, as questões de gênero no Brasil ainda estam tomando força, e 

mais, são situações como essas relatadas, vividas quase que diariamente por professoras 

de física, que fomenta nossa busca por uma maior representatividade, nos faz querer 

entender e estudar essa identidade partindo das diferenças, podendo culminar no 

autoconhecimento necessário para nossa identificação e fortalecimento enquanto grupo. 

Primativamente a identidade científica é totalmente atribuida a características 

ditas masculinas, assim como a razão positivista está para o homem o coração e as 

emoções estão para as mulheres o que as impedem de fazer ciências. 

O fato dos homens serem em número e em imaginário predominantes no meio 

científico, isto pode se configurar como um impesilho para que mulheres se 

identifiquem com a profissão, mesmo elas tendo facilidade de compreensão dos 

conceitos e aplicações, além do interesse por estes estudos. 

A cultura científica é imposta por uma identidade e uma diferença, possuindo 

uma relação de poder entre o que é (identidade) e o que não é (diferença). Quem tem o 

poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade, por isso, a 
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representação ocupa um lugar tão central na teorização contemporãnea sobre a 

identidade (SILVA, 2000). 

Inicialmente, o estudo dessas questões nos leva a fazer uma busca histórica sobre 

as contribuições da mulher na física, encontramos livros como o Mulheres na física: 

casos históricos, panorama e perspectivas de Saitovitch e colaboradores, que trás 

grandes nomes de mulheres célebres da física e suas contribuições na construção do 

conhecimento científico.  

Conhecendo a história dessas mulheres ataravés das publicações, observamos 

que elas tiveram que fazer o que homens não precisaram para chegar onde eles sempre 

estiveram, não temos a intenção de desmerecer os homens, mas, estas mulheres tiveram 

que superar o preconceito, o ambiente ostil e uma grande barreira ideológica de gênero 

que gira em torno do fazer científico, ao passo que não podiam negligenciar seus fazeres 

domésticos como mães e esposas.  

Feita esta busca, observamos que historicamente a mulher foi barrada por muito 

tempo de estudar ciências, quem dirá contribuir para a construção do conhecimento 

científico. E suas identidades não são delineadas como são para os homens. 

Inseridas em um sistema patriarcal desde seu nascimento que, com um viés 

sexista, dita o que podem ou não fazer com suas vidas, porém com sutileza e licença 

cultural, constituindo uma impressão falsa de liberdade as mulheres, sendo estas 

exploradas e discriminadas (HOOKS, 2015, p. 198).  

Este é o quadro que enfrentam todos os dias em seus ambientes de trabalho, no 

caso das mulheres cientístas, um preconceito muita das vezes velado, outras vezes 

explicito, discutir essas questões faz-se necessário quando buscamos uma equidade de 

gênero, que as mulheres tenham as mesmas orportunidades que os homens, que elas 

sejam vistas com todo o potencial que possui, sem discriminação pelo sexo. 

Quando ansiamos por uma identitade, buscamos um autoconhecimento 

necessário para fundamentar as decisões que tomamos, até mesmo na vida profissional, 

antes de embarcarmos em uma carreira somos levados primeiro a nos enxergar lá, se 

não, é menos provável que prossigamos neste ínterim. 

 Pesquisas sobre as ciências tem buscado cada vez mais ampliar as discussões 

sobre a mulher no meio científico, o que acaba por inserir questões de gênero e relação 

de poder do tipo binária (homem e mulher). Nossa pesquisa lança mais uma questão que 

é a identidade dessas cientistas, por compreender que existe uma corelação com o tema.  
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Neste contexto, entendemos que, uma maior representação das mulheres no 

campo das ciências em especial em física seria primoroso para a construção de uma 

identidade expressiva das mulheres cientístas, o que poderia promover uma maior 

procura de meninas nesta área, diminuindo o desconforto dos ambientes ditos como 

masculinos. 

 Assim, o que podemos fazer é estudar o passado com um pé no presente, 

vislumbrando um futuro mais representativo para as mulheres nas ciências, através de 

um movimento político caracterizado por um esforço em afirmar uma identidade 

cultural às mulheres cientistas. 

 Uma boa parte desta discussão é exemplificada na trajetória de Lua, uma história 

marcada por conflitos de identidade e gênero que descrevemos de forma breve.    

A trajetória de uma professora/pesquisadora em conflito de identidade  

 Entrevistamos a professora/pesquisadora por duas horas, temos o registro em 

áudio e a transcrição da conversa realizada durante a ministração da disciplina Física e 

Cultura no curso de licenciatura em física da Universidade Estadual da Paraíba, essa 

atividade se deu durante a discussão sobre as relações de Gênero nas ciências.  

 A Professora entrevistada compõe o quadro efetivo de professores, sendo esta a 

única mulher, porém, as disciplinas que ela ministra são da área de ensino e educação 

devido a sua formação. Atualmente é coordenadora adjunta do curso, estando presente 

desde a criação do curso foi à primeira diretora do campus de Araruna, local do curso. 

 Sua infância foi marcada pela ausência de um pai e uma figura paterna, com 

apenas um ano de idade perde o pai e é criada pela mãe e seus irmãos que foram tentar 

melhorar de vida na cidade de Maceió-AL, estando sozinha com sua mãe que sofria de 

depressão devido à perda do esposo, foi alfabetizada através da televisão, mais tarde sua 

irmã mais velha toma as "redias" da família e decide leva-la para dar uma educação.  

 Durante sua adolescência foi descoberta por olheiros de moda e convidada para 

participar de desfiles, afirma que essa vida de modelo não afetou seus estudos e que 

conheceu um rapaz que a incentivava bastante a ler. Nesse período, Lua viveu muito 

assédio sexual e moral chegando ao ponto de negociarem sem o seu conhecimento uma 

relação sexual, fato que foi decisivo para sua saída do mundo da moda. 
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 Cansada de ser tratada como um objeto, foca em seus estudos e passa em uma 

seleção para trabalhar no banco Itaú, menos de um mês seu gerente a aborda pedindo 

que ela participasse do concurso de beleza promovido pelo Banco, pedido esse que ela 

tentou, mas não pode negar, representando Alagoas ganha o Nordeste. 

 Essas situações só faz com que ela sinta cada vez mais a necessidade de mudar 

sua identidade, em entrevista ao se referir a isso ela diz "era a típica loira burra", mulher 

linda e loira que era vista e explorada apenas por sua beleza. 

 Mesmo em meio a essas situações ela não tem uma narrativa pesada e 

desanimada, mas empoderada e positiva. Porém, durante a entrevista é notório como a 

naturalização dessas relações são fortes nela. 

 Com relação à escolha dela pelo curso de Jornalismo, se deu no momento em 

que Lua conhece uma jornalista que ela caracteriza como "super diferente descolada 

cheia de tatuagem e independente", essa característica chama a sua atenção e admiração.  

Antes disso ela conhece seu primeiro marido e tem uma filha, casamento não deu certo 

se separa entra em um novo relacionamento e tem mais dois filhos, sendo um especial. 

 Durante esse período Lua se dedica apenas a filhos e marido, sendo um de seus 

filhos especial, em uma situação financeira dificultosa tenta buscar emprego. Com 

muita dificuldade consegue. Através dele segue em sua carreira acadêmica, graduação 

em comunicação social, mestre em desenvolvimento e meio ambiente e doutorado em 

ensino, filosofia e história das ciências. Tudo isso parece um tipo de preparação para o 

porvir. 

 Existia um curso novo, Ciências da Natureza, que tinha tudo a ver a sua 

formação, assim foi convidada para montar este curso, depois veio a ser a coordenadora 

e por fim diretora do campus, isso tudo em menos de três meses. 

 Durante a sua gestão como diretora foi bastante confrontada pelos colegas 

professores que não aceitavam a posição de Lua, chegaram a arquitetar movimentos 

estudantis em protesto a sua direção, mas tudo isso só serviu para que Lua brilhasse 

ainda mais, sendo destaque de liderança e transparência. 

 A solução que ela encontrou para amenizar a situação foi procurar a apoio de um 

professor mais respeitado e aceito pelos professores, isso deu certo. Uma figura 

masculina foi mais bem aceita, instaurando um pouco de paz. Ela como diretora lidava 
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com professores de vários cursos, mas nunca teve problemas com as professoras sempre 

eram os professores que causavam situações cômodas e conflitantes. 

 Lua, ressalta que seus colegas de trabalho tentavam denegrir e desacreditar sua 

imagem e competência, afirmando que ela só estava ali por ter um caso com a reitora na 

época. O máximo, sexismo e preconceito de todas as esferas permeavam as relações 

profissionais. Até que ela decide abandonar o cargo. 

 Com o passar o tempo, Lua, fica mais distante do ciclo de professores, apenas se 

dedicando a suas produções acadêmicas, depois tenta voltar à coordenação do curso de 

física e é rejeitada unanimemente. Ninguém a queria como liderança, seus projetos 

quando apresentados eram menosprezados. 

 Quando seu projeto Meninas na Física é aceito e recebe um bom financiamento 

isso serve de fôlego para Lua e um "cala boca" para seus colegas de profissão. Pois, 

rejeitaram na ao escolher um professor que com pouco tempo pediu transferência para 

outro campus e tiveram que ter humildade para pedir sua ajuda, afinal, só ela poderia 

assumir o cargo, os demais já tinham cargos e não podiam mais. Foi assim que Lua 

voltou à coordenação. 

 A entrevistada reconhece que sofreu e sofre preconceitos devido ao seu sexo, 

constantemente é testada por seus colegas de profissão, mas toda sua trajetória é 

marcada com essas questões de gênero e a forjaram uma armadura poderosa que ela 

mesma chama de "nordestina da peste". 

 Hoje ela sente que já conquistou seu espaço, mas isso lhe custou muitas lágrimas 

e noites angustiantes sem dormir. O momento é de colher os frutos, Lua se sente 

encantada com seus projetos, e o meninas na física tem sido gratificante e de muita 

aprendizagem.  

 Quando questionada se ela se considera uma cientista sua resposta foi bem 

categórica "Não! Eu divulgo ciência eu não faço", perguntamos então, o que é ser uma 

cientista?  Sua resposta foi alguém dentro que usa um laboratório para produzir 

conhecimento, como o tempo já estava avançado não aprofundamos esse aspecto, temos 

a intenção de retomar a entrevista. 

 Com essa resposta buscamos as publicações da entrevistada em seu currículo 

lates e observamos que esta fez e faz pesquisas que geram conhecimentos, sejam na 
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forma de dados ou sobre a qualidade do ensino. Este fato nos gerou vários 

questionamentos, como por exemplo, a falta de uma identidade da mulher cientista pode 

influenciar na forma como as pesquisadoras se veem?  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os movimentos feministas tiveram um papel fundamental em mudanças 

consideráveis na ciência, que hoje é motivo de orgulho, mulheres em posições antes 

inimagináveis, como: cientista chefe da NASA, engenheiras na força aérea, laureadas 

por prêmios Nobel, entre tantos outros. 

 Esse contexto contribuiu para tornar o sexismo e o machismo algo cultural e 

naturalizado nas relações de poder entre os sexos. A mulher para retornar ao seu espaço 

nas ciências precisou encarar uma verdadeira guerra dos sexos. Como, Londa 

Schiebinger (2001) bem discute em seu livro, essas relações eram sutis e responsáveis 

pela desistência de muitas mulheres que almejavam uma carreira científica. 

 A trajetória relatada por Lua é um exemplo das relações de poder, marcada por 

muita luta para ter seu espaço e seu reconhecimento devido, uma crise em sua 

identidade se apresenta em cada fala quando ela revela a forma como era vista e como 

ela se via "a típica loira burra", por possuir uma beleza e ser mulher era penas isso, um 

rostinho e um corpo lindo. 

 Em nenhum momento ela se conforma com a situação, encara os conflitos, sai 

bastante machucada, mas hoje se considera vitoriosa por considerar ter conquistado seu 

espaço. 

 Outro conflito de identidade é o fato dela não se considerar uma cientista, mas 

este é um assunto para ser aprofundado em outra pesquisa. 
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