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Apresentação
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Este livro é produto de um Projeto de Iniciação Científica desenvolvido na Licenciatura em Ciências Biológicas da

Universidade Federal de Goiás. O e-book é direcionado a alun@s e professr@s da Educação Básica e tem como

objetivo apresentar mulheres cientistas nascidas ao longo do século XX, que fizeram e fazem ciência no Brasil.

A seleção das cientistas não foi tarefa fácil, e, para isso, utilizamos a indicação de pesquisadoras mais próximas e

seguimos alguns critérios, como: cientistas nascidas ou radicadas no Brasil ao longo do século XX; reconhecimento

na área; perfis variados e de diferentes áreas do conhecimento; e em paralelo, alguma vinculação de sua pesquisa

com a luta pelos direitos das mulheres.

Não se pretende aqui traçar um ranking das melhores cientistas, mas sim apresentar modelos da inserção da

mulher nas várias áreas científicas e, com isso, fomentar que mais meninas e mulheres se interessem pela ciência.

Esse material objetiva desmistificar o pensamento de inferioridade feminina na ciência, considerando que as

diferenças biológicas entre homens e mulheres não são impeditivas para a escolha da carreira profissional. Por

outro lado, as desigualdades sociais e de gênero, o machismo e a falta de estímulo para seguir determinada

profissão são os maiores obstáculos ao avanço das meninas na ciência.

Historicamente, a ciência foi feita de maneira a excluir as mulheres, sob a justificativa de um déficit intelectual que

as impediria de compreender as áreas mais abstratas do conhecimento. Considera-se que essas diferenças são

frutos de processos de socialização/educação diferentes, que criam estereótipos que desestimulam as meninas a

seguirem a carreira científica.

Embora as universidades tenham sido criadas no século XII, só muito recentemente, entre o final do século XIX e o

início do século XX, é que as mulheres foram sendo admitidas e assumiram cargos de pesquisadoras.

Entretanto, ainda estamos longe da igualdade. Pesquisas recentes mostram que, embora as mulheres sejam maioria

entre @s que concluem o ensino superior, algumas carreiras continuam sendo majoritariamente masculinas. Da

mesma forma, os níveis mais altos das bolsas de produtividade em pesquisa continuam, em sua maioria, ocupados

por homens. Outro ponto importante para ser analisado é o reconhecimento científico do trabalho desenvolvido por

mulheres. Ao se analisar o prêmio Nobel, por exemplo, de um total de 904 pessoas agraciadas, apenas 51 foram

mulheres, conferindo apenas 5,6% de representatividade feminina neste prêmio. No mercado de trabalho, embora

haja uma tendência à igualdade salarial, as mulheres ainda recebem 20% a menos do que os homens.

Ao longo das páginas, você, menina, vai conhecer 16 mulheres incríveis que superaram muitas dificuldades e se

tornaram referência em suas áreas, e terá modelos femininos que podem lhe inspirar de alguma forma. E você,

menino, ao ler essas páginas, também conhecerá essas grandes mulheres, que, assim como os homens, fizeram

ciência no Brasil em diversas profissões.



Neste livro, as cientistas estão apresentadas em ordem cronológica de nascimento. A última mulher homenageada,

embora não seja uma cientista, tem uma história de vida que merece ser contada, e é representante da literatura

feminina no Brasil. No final do livro foram propostas algumas questões para reflexão ou discussão em sala de aula,

bem como uma relação de referenciais que poderão ser consultados para aprofundamento do conhecimento.

Boa leitura!



Carmen Portinho
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Carmen Velasco Portinho nasceu na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em 26 de janeiro de 1903. Graduou-

se em engenharia civil pela Escola Politécnica da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de

Janeiro, em 1925. Foi a única mulher de sua turma e a terceira a se graduar em engenharia no Brasil.

Um fato interessante é que, em seu último ano de universidade, Carmen começou a dar aulas em um colégio-

internato exclusivo para homens. Esse fato foi um escândalo na época, em que até o Ministro da Justiça tentou

impedir sua nomeação, porém sem sucesso.

Ela trabalhou em importantes estudos para o Brasil e para o mundo, como na implantação do conceito de moradias

populares e na construção de conjuntos habitacionais, como o Conjunto Residencial do Pedregulho, da Gávea, de

Vila Isabel e de Paquetá. Essas obras visavam reduzir a crise habitacional no Rio de Janeiro. Chefiou, também, as

obras de construção da nova sede do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e dirigiu, por mais de duas décadas,

a primeira escola de desenho industrial da América Latina, a Escola Superior de Desenho Industrial.



A. Carmen Portinho em frente ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro Imagem
adaptada de: Acervo do Arquivo Nacional. B. Conjunto Habitacional Pedregulho, em São
Cristóvão, Rio de Janeiro. Imagem adaptada de: ArchDaily.

Carmen Portinho foi um nome importante na luta pelos direitos das mulheres, participando da campanha pelo

sufrágio universal e da emancipação política e econômica da mulher, ao lado de Bertha Lutz 1 .

Outro fato que chama a atenção é que Carmen Portinho sempre articulou seus dois principais campos de trabalho: a

luta feminista e a engenharia. Um exemplo disso é a implantação de uma lavanderia comunitária com modernas

máquinas industriais de lavar roupa no Conjunto Residencial do Pedregulho. O projeto foi pensado para possibilitar

a interação social das mulheres, reduzindo o tempo gasto com os afazeres domésticos, com a finalidade de

incentivá-las a entrar no mercado de trabalho.

Todas essas ações e diversas outras fizeram com que Carmen Portinho se destacasse como uma das pioneiras na

ciência no Brasil e como uma engenheira de renome nacional e internacional.



Nise da Silveira
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Nise da Silveira nasceu no dia 15 de fevereiro de 1905, em Maceió, no estado de Alagoas. Filha única, seu pai era

estudioso da matemática e literatura, e a mãe pianista, que sonhava que a filha seguisse seus passos. Nise deixou

Maceió e, aos 21 anos, formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia, defendendo uma monografia

sobre criminalidade feminina. Foi a única mulher de uma turma com 157 rapazes.

Em seus anos de trabalho, foi pioneira na terapia ocupacional, pois era totalmente contra os métodos utilizados na

psiquiatria, como os choques elétricos, as camisas de força, o isolamento, dentre outros, considerados por Nise

como brutais 2 . A médica acreditava que a Terapia Ocupacional permitiria aos pacientes a expressão de

vivências que não eram possíveis de serem verbalizadas. Nise também introduziu a arte e o contato com cães e

gatos nos tratamentos, como forma de desenvolver a afetividade e a conexão com o mundo real dos pacientes

psiquiátricos.



Nise em seu ateliê. Imagem adaptada de: Itaú Cultural

Nise fundou, em 1952, o Museu do Inconsciente, no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, que se transformou em

importante centro de pesquisa. Esse museu tornou-se conhecido mundialmente e suas pesquisas deram origem a

exposições, a filmes e a cursos, tanto no que se refere à terapia ocupacional quanto à compreensão do mundo dos

esquizofrênicos.

Nise da Silveira tornou-se uma grande psiquiatra, detentora de diversos títulos em reconhecimento ao seu trabalho

e enorme contribuição para a psiquiatria.

Destaca-se que, em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas, Nise foi presa sob alegação de comunismo. Ela

partilhou cela com Olga Benário 3 , e foi também contemporânea de Graciliano Ramos na prisão, inspirando a

personagem do livro, e posteriormente filme, “Memórias do Cárcere” e da novela "Kananga do Japão".

Para conhecer mais sobre a vida e a história de trabalho de Nise, recomenda-se o filme “Nise- O Coração da Loucura

4 ”.



Graziela Maciel Barroso
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Graziela Maciel Barroso nasceu no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, no dia 11 de abril de 1912. Casou-se

aos 16 anos e iniciou os primeiros estudos de botânica por influência de seu marido. Contrariando a educação

recebida para ser dona de casa, Graziela, aos 30 anos, iniciou o estágio e logo após prestou concurso para

“naturalista” no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (não havia exigência de um diploma universitário). Na prova,

concorreu com 5 homens, o que foi motivo de muito preconceito, e dizia ela: “Meu marido ficava zangado”.

Além disso, aos 47 anos, iniciou o curso de Biologia na Universidade do Estado da Guanabara, atualmente

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e defendeu sua tese de doutorado aos 60 anos. Como professora, atuou na

Universidade Federal do Rio de Janeiro e de Pernambuco (UFRJ e UFPE), na Universidade Estadual de Campinas

(Unicamp) e na Universidade de Brasília (UnB). Também foi a única brasileira a receber, nos Estados Unidos, a

medalha Millenium Botany Award, entregue a botânicos dedicados à formação de pessoal especializado.

Graziela morreu em 2003, um mês antes de ser empossada na Academia Brasileira de Ciências. É considerada a

“primeira grande dama da botânica brasileira”, referência no Brasil e no mundo, devido à relevância de seus

trabalhos. Por sua dedicação à sistemática, é considerada uma das maiores taxonomistas do Brasil e mais de 20

espécies vegetais já foram catalogadas em sua homenagem.



Atualmente, várias áreas de instituições de pesquisa levam seu nome, como o “Pavilhão Graziela Maciel Barroso” no

Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Herbário “Graziela Barroso” na Universidade Federal do Piauí e a casa de

vegetação “Graziela Barroso”, na Fundação Sítio Roberto Burle Marx. Sendo assim, a menina, que desde a infância

recebeu criação para os cuidados com a casa e filhos, rompeu com as barreiras sociais e de gênero e tornou-se

referência na área.

Graziela Maciel Barroso. Imagem adaptada de: Canal Ciência



Lieselotte Hoeschl Ornellas
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Lieselotte Hoeschl Ornellas nasceu em 23 de setembro de 1917, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina.

Filha de imigrantes alemães, com mãe dona de casa e pai comerciário, Lieselotte tinha uma família numerosa, com

cinco irmãos. Sempre foi muito dedicada aos estudos e, aos 18 anos, ingressou na Escola de Enfermagem Anna Nery

na Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluindo em 1939 o curso de Enfermagem.

A motivação para se tornar enfermeira veio após a leitura da biografia de Florence Nightingale, enfermeira

britânica que ficou famosa por ser pioneira no tratamento de feridos na Guerra da Crimeia, e da crença de que a

enfermagem era a melhor forma de ajudar o próximo. Após a conclusão do curso, a enfermeira Lieselotte

interessou-se em trabalhar com os índios de Goiás. Entretanto, após um surto de febre tifoide em Santa Catarina, a

jovem retornou ao Rio de Janeiro para cursar Administração de Enfermagem com a motivação de voltar para sua

cidade natal e trabalhar em Saúde Pública.

Porém, apesar disso, surgiu uma oportunidade de uma bolsa de estudos para o curso de Nutrição na Argentina, na

época em que a profissão de nutricionista estava começando a surgir no Brasil. Lieselotte pós-graduou-se nos

Estados Unidos e na Inglaterra e escreveu diversos livros considerados referências nos estudos de nutrição. É

considerada uma grande pioneira da Nutrição no Brasil.



A cientista recebeu várias homenagens, como o Prêmio Lieselotte Ornellas, que homenageia nutricionistas que

contribuíram com o desenvolvimento da Nutrição e com a promoção e o reconhecimento social da categoria.

Após anos de estudo e incontáveis contribuições para as áreas de Enfermagem e Nutrição, Lieselotte é considerada

uma pioneira e figura de suma importância na área. O contexto da história de vida de Lieselotte é o de surgimento

de várias profissões consideradas “apropriadas” à mulher por se constituírem extensão de seu papel de cuidadora e

dona de casa. Contudo, Lieselotte demonstrou profissionalismo e determinação e sua atuação exemplar contribuiu

para o desenvolvimento das áreas de enfermagem e nutrição.

Lieselotte Ornellas. Imagem adaptada de: Acervo Arquivo Nacional.



Ester de Camargo Fonseca Moraes
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Ester de Camargo Fonseca Moraes nasceu na cidade de Paraibuna, no estado de São Paulo, em 8 de dezembro de

1920. Graduou-se em Farmácia pela Universidade de São Paulo em 1943, e é considerada pioneira na implantação

dos estudos em Toxicologia no Brasil. Ela fundou o primeiro centro de pesquisa toxicológica no país, bem como

depois de anos de luta conseguiu inserir a disciplina de Toxicologia no curso de Farmácia na Universidade de São

Paulo, disciplina que foi expandida para várias universidades do país.

Trabalhou como professora de Toxicologia de forma memorável por 45 anos e, após sua aposentadoria, continuou

exercendo voluntariamente a função de orientação de mestrandos e doutorandos na Universidade de São Paulo,

deixando completamente suas funções após 50 anos de trabalho.

Devido a sua importância não só na Toxicologia, mas também na área de Farmacologia, Ester possui

reconhecimento nacional e internacional. Recebeu diversos prêmios, como, a “Comenda de Mérito Farmacêutico” e

uma medalha com seu nome pelo Conselho Federal de Farmácia.



Prêmio “Medalha Profa. Esther de Camargo Fonseca Moraes” da Sociedade Brasileira de
Toxicologia

Já internacionalmente, a farmacêutica conquistou a admissão na AORC (Association of Official Racing Chemists),

instituição internacional que coordena as pesquisas referentes ao controle de dopagem, além de ser convidada para

participar de uma cerimônia solene em Paris.

Assim, a garota de Paraibuna conquistou reconhecimento internacional e lutou bravamente pelos estudos da

Farmácia e da Toxicologia como ciência autônoma no Brasil, sendo considerada uma referência na área.



Carolina Martuscelli Bori
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Nascia em São Paulo, no dia 04 de janeiro de 1924, Carolina Martuscelli Bori. Carolina graduou-se em Pedagogia no

ano de 1947 pela Universidade de São Paulo (na época ainda não existia o curso de Psicologia). Um ano depois, foi

convidada para lecionar como Professora Assistente de Psicologia na própria USP.

Teve papel de extrema importância no estabelecimento do estudo científico da psicologia no Brasil, sendo uma

referência na ciência brasileira. Presidiu a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na qual foi

aclamada como presidente de honra da instituição.

Foi uma das pioneiras no Brasil a realizar a pesquisa de campo na psicologia. Uma das suas primeiras pesquisas

abordava o preconceito racial e social. “Queríamos saber, por meio de uma medida simples, se havia preconceito ou

não na sociedade brasileira, e qual sua natureza [...] não se discutia o assunto: dizia-se [...] que essa não era uma

questão relevante, porque o preconceito não existia na sociedade brasileira.”

Carolina liderou o movimento de regulamentação da profissão de psicologia no Brasil. Com a criação do Conselho

Regional de Psicologia, Bori recebeu o registro de número 1. A atuação profissional de Carolina caracteriza-se pela

militância na área acadêmica com a pesquisa e implantação de cursos de graduação e pós-graduação; introdução de

novos métodos experimentais; ação em órgãos de fomento na luta por políticas de pesquisa adequadas;

aperfeiçoamento da formação de professores em todos os níveis; divulgação científica para jovens e população em



geral; liderança da comunidade científica em prol da redemocratização do país; e na defesa dos direitos humanos,

liberdade de expressão e dentre outras lutas sociais.

Um traço marcante em sua personalidade é o sentimento de cidadania e a afirmação de que o desenvolvimento

social e econômico do país passa, obrigatoriamente, por investimentos em educação, pesquisa e incentivo à

autonomia científica e tecnológica.

O prêmio Carolina Bori, concedido pela SBPC, é uma homenagem à cientista que lutou por políticas de investimento

científico e para tentar “diminuir a distância entre o conhecimento gerado na academia e o que chega à população”.

Bori faleceu em 2004, mas deixou um enorme legado para a SBPC e para a ciência brasileira.

Prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher. Foto: Sociedade Brasileira de Psicologia.



Johanna Dobereiner
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Nascida em 28 de novembro de 1924 em Aussig, na Tchecoslováquia, Johanna se graduou no ano de 1950 em

agronomia pela Universidade de Munique. Logo em seguida, mudou-se para o Brasil, onde foi contratada como

assistente do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas do Ministério da Agricultura (atual EMBRAPA) e

naturalizou-se brasileira.

Trabalhando na área de microbiologia do solo, Johanna Dobereiner realizou grande feito nas pesquisas sobre

bactérias capazes de fixar nitrogênio do solo associadas às plantas. Os resultados de sua pesquisa mostraram ser

possível o crescimento das plantas sem o uso, ou pelo menos com a diminuição, de adubos químicos nitrogenados.

Essa técnica foi utilizada em diversos cultivos no Brasil, como soja, cana-de-açúcar e leguminosas, resultando no

aumento do plantio, na diminuição de custos e da poluição dos rios e solo pelo uso de adubos químicos. O trabalho

de Johanna transformou o Brasil no segundo maior produtor de soja do mundo.



Johanna Dobereiner. Imagem adaptada de: Embrapa.

Dobereiner trabalhou em um ambiente em que a presença masculina era regra. Ela mostrou-se capaz e defendeu

seus ideais, além de dividir seu tempo nos papéis de mãe de três filhos, mulher e cientista. Sua pesquisa desdobrou-

se em mais de 500 trabalhos científicos publicados ao longo de sua vida e até mesmo uma indicação ao Prêmio

Nobel em 1997, quando tinha 72 anos de idade. Além disso, foi a primeira mulher a integrar o quadro de direção da

Academia Brasileira de Ciências.

Johanna Dobereiner é uma das cientistas brasileiras que mais se destacaram nacional e internacionalmente, uma

referência na área e uma pioneira na ciência brasileira e mundial.



Johanna em laboratório. Imagem adaptada de: Divulgação Folha de S. Paulo.



Elza Furtado Gomide
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Nascida em São Paulo no dia 20 de agosto de 1925, desde muito jovem, Elza Furtado Gomide teve forte ligação com

a matemática, pois seu pai e seu avô materno eram professores dessa disciplina. Entretanto, encantada com as

então recentes conquistas e popularidade da Física e seguindo o exemplo de Sonja Ashauer 5 , Elza ingressou no

curso de Física, mas logo descobriu que não era aquela a sua real vocação. Depois de formada em física, Elza cursou

matemática pela Universidade de São Paulo e tornou-se assistente de seu professor.

Elza Furtado também foi uma das primeiras mulheres a concluir um doutorado em Matemática em uma instituição

brasileira. No entanto, afirma que não sofreu preconceito por ser mulher numa área predominantemente composta

por homens, e reconhece que foi uma exceção. Nesse aspecto, sempre que é convidada para palestrar sobre as

dificuldades das mulheres e o machismo na área, Elza alegava não poder participar por não ter vivenciado isso.

"Uma das primeiras
mulheres a concluir um



doutorado em
matemática no Brasil"

Ao longo de sua carreira, trabalhou como pesquisadora e professora, publicando diversos trabalhos. Elza sempre

considerou o ensino sua principal e mais importante atividade, trabalhando com entusiasmo, dedicação e estímulo

aos seus alunos.

A matemática Elza Gomide Furtado é considerada uma pioneira da área no Brasil, lutou por melhorias nos cursos

de matemática, e esteve envolvida nas problemáticas do ensino da matemática até sua morte, em 2013.

Elza Furtado Gomide foi a primeira doutora em Matemática do Brasil. Imagem adaptada
de: Divulgação/CNPq.



Maria da Conceição de Almeida Tavares
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Nascia, em Anadia, Portugal, no dia 24 de abril de 1930, Maria da Conceição de Almeida Tavares. Após graduar-se

em matemática pela Universidade de Lisboa, veio para o Brasil em 1954 e cursou uma nova graduação, em

Economia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Teve grande atuação política sendo até mesmo presa durante o regime militar nas dependências do DOI-CODI

(Departamento de Operações Internas/Centro de Operações para a Defesa Interna). Era conhecida fora dos meios

acadêmicos pela luta a favor da democracia e pelas críticas ao regime militar. Assumiu posição frontalmente

contrária ao Plano Real, às reformas constitucionais propostas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso,

ao programa de privatizações, e foi relatora do projeto de lei que confere tributação sobre grandes fortunas.



Maria Conceição em palestra na UNICAMP. Imagem adaptada de: Reprodução Youtube.

Em sua vida profissional, realizou diversos trabalhos na América Latina e Europa, foi consultora da ONU e do

Instituto de Economistas de São Paulo (IESP), lutou na campanha pela redemocratização do país, entrou para a

política, e foi eleita deputada federal. Em seus estudos acadêmicos, especializou-se na interpretação do processo de

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Orientou diversas teses e dissertações e coordenou pesquisas na área de

economia. Possui inúmeras obras e artigos sobre a economia brasileira, e é considerada a principal estudiosa do

desenvolvimento nacional. Sempre atacou a pobreza e a exclusão presentes no território nacional, e seus trabalhos

publicados são considerados referência na área, traduzidos para toda a América Latina. Recebeu muitas

condecorações e prêmios.



Maria da Conceição de Almeida Tavares. Imagem adaptada de Wikipédia.



Heleieth Saffioti
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Em 04 de janeiro de 1934, nascia, em Ibirá, estado de São Paulo, Heleieth Saffioti, a garota que anos mais tarde se

tornaria referência nas Ciências Sociais e nos estudos sobre mulheres no Brasil.

Desde sua graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, desenvolveu várias pesquisas sobre a

condição de dominação da mulher. Publicou ao longo de sua trajetória acadêmica diversos trabalhos que se

tornaram referência para os estudos de gênero e tornou-se uma das maiores pesquisadoras brasileiras dessa

temática.

Heleieth tem história de vida marcada pelo assédio, assim como tantas outras mulheres, como conta em trechos de

uma entrevista: “Tinha que descer uma ladeira, e quantas não foram as vezes em que a desci voando, porque me

haviam assediado no ônibus. Uma moça de 14 anos, embora de uniforme, era considerada uma menina sozinha.

Então, colocavam a mão na minha perna, simulavam esbarrar em meus seios. Era um ‘assédio sexual’ bastante

ameaçador[…] Alguns desses homens chegavam a descer do ônibus e ir atrás de mim.”



Heleieth em inauguração do centro cultural que leva o nome de seu marido. Imagem
adaptada de: UNESP.

Outro aspecto que também marcou a vida de Heleieth Saffioti foi a cansativa jornada de trabalho como ela mesma

relata na entrevista citada acima: “Houve ocasião em que cheguei a ter três empregos, simultaneamente. Pela

manhã ia a um emprego, à tarde a outro, à noite estudava, e das 17 às 19h, quando deixava o trabalho, dava aulas

particulares.”

"Indicada ao Prêmio
Nobel da Paz 1995 e ao
Prêmio Heleieth Saffioti

Heleieth sempre foi muito dedicada aos seus estudos sobre a mulher e teve reconhecimento com a criação do

prêmio que leva seu nome, e é destinado a mulheres e entidades que se destacam no combate à discriminação, seja

ela social, racial ou sexual. Por seu trabalho e militância, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 1995.



Rachel Soihet
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Rachel Soihet nasceu em Salvador, Bahia, em 1938. Mudou-se para o Rio de Janeiro na década de 1950 e concluiu

graduação em história pela Universidade Federal Fluminense em um estudo sobre o feminismo de Bertha Lutz.

Cursou doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, pesquisando as formas de resistência das

mulheres pobres do Rio de Janeiro com relação às políticas do Estado, trabalhando mais especificamente com

processos criminais.

Rachel é uma pesquisadora importantíssima para o estudo da condição feminina e das relações de gênero. Ela

possui diversos artigos publicados e orientou mais de uma centena de dissertações e teses.

A escolha pela carreira e pelo tema vem desde muito jovem com o incômodo provocado pelas limitações que

incidiam sobre as mulheres, especialmente nos anos de 1950 e 1960, demonstrando muita empatia no tocante à

problemática feminina. Rachel observava que as mulheres ocupavam espaços separados dos homens e o quanto

eram prejudicadas no desenvolvimento de suas potencialidades, especialmente nos planos intelectual e profissional.

Rachel chama a atenção para as problemáticas atuais que incluem as disparidades salariais, e a divisão desigual do

trabalho doméstico.



Atualmente, é professora titular de História Moderna e Contemporânea da UFF. A partir do seu ingresso como

orientadora no Programa de Pós-Graduação, em 1976, formou toda uma geração de pesquisadoras e transformou-se

numa referência no estudo da história das mulheres e nos estudos de gênero.



Rosa Ester Rossini
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Nascida dia 09 de outubro de 1941 em Serra Azul, um pequeno município do estado de São Paulo, Rosa Ester foi a

primeira mulher da cidade a entrar em uma universidade. Desde o nascimento, conviveu com o trabalho da mulher,

porque sua mãe sempre trabalhou para contribuir com o orçamento da família.

Embora fosse de família humilde, por intermédio da diretora do grupo escolar, conseguiu concluir o ginásio e

decidiu ser professora de geografia. Rossini conta que recebeu muitos beliscões de sua mãe: “Como é que a filha dos

serventes ia ser professora de ginásio se [...] nenhuma mulher da cidade tinha ido além do Curso Normal?”. Apesar

das muitas dificuldades financeiras, mas com a ajuda dos pais, amigos e professores, ela conseguiu graduar-se em

Geografia pela Universidade de São Paulo. Concluiu o mestrado, o doutorado e a Livre-Docência em geografia, com a

tese intitulada “Geografia e Gênero: a mulher na lavoura canavieira paulista”. Rossini tornou-se uma das grandes

pioneiras da geografia e dos estudos da geografia feminista no Brasil.



"Primeira mulher da sua
cidade a entrar em uma

universidade"

Seus estudos sempre abrangeram diversas áreas, dentre elas, os estudos de gênero na Geografia, com a criação de

um grupo de estudos sobre o tema na Comissão de Geografia da População da União Geográfica Internacional (UGI).

Nessa mesma área, também foi uma das fundadoras do Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero

(NEMGE) da Universidade de São Paulo.

Devido a sua importância na área da Geografia, Rosa Ester Rossini recebeu diversos prêmios e homenagens. Por seu

amor à arte do ensino, mesmo após sua aposentadoria, continuou exercendo suas funções na Universidade de São

Paulo.

Rosa Ester recebendo o Título Honoris Causa pela UFPI. Imagem adaptada de:
Reprodução Youtube.



Iria Brzezinski
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Iria Brzezinski nasceu no dia 21 de outubro de 1945 na cidade de Mallet, estado do Paraná. Graduou-se em Ciências

Sociais pela Universidade Federal do Paraná e em 1974 concluiu o curso de Pedagogia (Orientação Educacional) pela

mesma Universidade. Em 1986 tornou-se mestre em Planejamento Educacional pela Universidade de Brasília (UnB)

e em 1994 concluiu o doutorado em Administração Educacional e Economia da Educação pela Universidade de São

Paulo.

É professora Titular da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás), foi Vice-Reitora de Pós-Graduação e

Pesquisa, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição e professora

aposentada da UnB.

Iria relata que para encontrar o seu marco inicial como pesquisadora remonta aos idos de 1968. Ainda como

acadêmica do curso de Ciências Sociais da UFPR participou de duas pesquisas em um momento de intensa

repressão do governo militar. Esse governo calava as vozes dos cidadãos brasileiros, entre esses, os estudantes e

notadamente aqueles que se preparavam para tornarem-se cientistas sociais e sociólogos.

Desde o final da década de 1970 até a atualidade, a pesquisadora participa dos movimentos sociais e de entidades

científicas do campo da educação, como forças articuladoras com coesão ideológica e militância em defesa da

formação e valorização dos profissionais da educação.



Foi presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). Integrou a Diretoria

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), coordenadora do GT-Formação de

Professores e foi membra do Comitê Científico da mesma entidade. Participou também, como membro do Fórum

Nacional Popular de Educação (FNPE).

A professora tenta assegurar sua liberdade, a fim de socializar conhecimento a quem interessar. Vive atualmente

sua condição humana de arquivar o já sabido e de dialeticamente “duvidar de sua própria dúvida”, como bem lembra

Juan de Mairena.

Iria trilhou seu caminho com muito profissionalismo e se tornou uma grande estudiosa da educação. É referência na

área, com várias publicações, diversos projetos de pesquisas e orientações de teses e dissertações.

Iria Brzezinski durante a exposição Mulheres na Ciência no Brasil. Imagem adaptada de:
Acervo das autoras.



Mayana Zatz
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Nascida na cidade de Tel Aviv, em Israel, no dia 16 de julho de 1947, filha de pais romenos, Mayana Zatz veio para o

Brasil com 7 anos e naturalizou-se brasileira. Graduou-se em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo em

1968, cursou doutorado em Genética também pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Genética

Humana e Médica pela Universidade da Califórnia.

Mayana decidiu cursar biologia devido ao interesse pela genética e, ao longo da graduação, foi aluna de iniciação

científica, sob orientação de um professor que realizava aconselhamento genético.

Atualmente, é professora titular de Genética do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo,

coordenadora do Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano e Células-tronco, centro que gratuitamente oferece

atendimento a pessoas com histórico de doenças genéticas na família com aconselhamento especializado.



Mayana Zatz, premiada cientista brasileira. Imagem adaptada de: Reprodução Valor
Econômico Globo.

Mayana é, também, coordenadora do Instituto Nacional de Células-Tronco em Doenças Genéticas e membra da

Academia de Ciência dos Países em Desenvolvimento e da Academia Brasileira de Ciências. Em 1981, fundou a

Associação Brasileira de Distrofia Muscular com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Ao longo de sua carreira, orientou diversos mestrandos e doutorandos e publicou centenas de trabalhos científicos.

Mayana Zatz já recebeu muitas premiações e reconhecimentos, dentre eles a Medalha de Mérito Científico e

Tecnológico do Governo do Estado de São Paulo, o Prêmio L’Oréal-UNESCO para Mulheres na Ciência, o Prêmio

Cláudia, o Prêmio Walter Schmidit e o Prêmio México de Ciência e Tecnologia.

Sendo assim, a garota que desde jovem tinha aspirações para trabalhar com genética trilhou uma grande história na

ciência, tornando-se uma referência brasileira e uma grande geneticista.



Marcia Barbosa
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Marcia Cristina Bernardes Barbosa nasceu no dia 14 de janeiro de 1960, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande

do Sul. Ela estudou durante toda sua vida em instituições públicas de ensino, graduou-se em Física pela

Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1981, tornou-se mestre e logo em seguida, doutora em 1988.

Marcia conta que seus pais queriam que ela seguisse carreiras mais tradicionais e renomadas como medicina ou

engenharia. Sua admiração pela física e pela ciência começou por volta dos 15 ou 16 anos, com o incentivo de seus

professores. Ela se encantou pelas atividades de experimentação na física e decidiu ser pesquisadora da área.

De acordo com Marcia, em sua época de graduação, a Física era um ambiente majoritariamente masculino. Em sua

turma de física, havia apenas sete meninas além dela, que desistiram ao longo do curso, sendo ela a única mulher a

se formar. Sempre notou a baixa participação feminina na física e na ciência, e,hoje em dia, com a visibilidade que

conquistou, principalmente após ganhar diversos prêmios, a cientista brasileira usa sua voz para militar a favor do

espaço feminino na ciência.

Suas pesquisas são principalmente relacionadas à água e suas anomalias. Além de seu trabalho na física, Marcia

milita ativamente na luta pelos direitos das mulheres no espaço científico, e, por essas duas linhas de pesquisa,

recebeu diversos prêmios e homenagens: Prêmio L’Oréal- UNESCO para mulheres na ciência; o Prêmio Cláudia; a

Medalha Nicholson (militância nas questões de desigualdade de gênero na ciência e principalmente na física); o



Prêmio Anísio Teixeira (2016, por sua atuação na pós-graduação); a Medalha do Mérito Científico que recebeu em

2018. Em 2020, foi indicada pela ONU Mulheres como uma das sete mulheres cientistas que impactaram o mundo

com seu trabalho, igualmente também foi indicada pela Revista Forbes Brasil como uma das 20 mulheres mais

poderosas do Brasil.

A cientista conta que o mais difícil em ser cientista é ver outras mulheres desistirem da carreira por se tornarem

mães ou por não suportarem os comentários machistas na área. Marcia acredita que, além do trabalho como

cientista, é preciso trabalhar na busca da diminuição dessa “desistência” feminina. Atualmente, Marcia Barbosa é

membra titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências e professora titular da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Marcia recebendo o Prêmio L’Oréal-Unesco para mulheres na ciência, em 2013. Imagem
adaptada de: Revista Trip Uol.



Carolina Maria de Jesus
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Embora essa cartilha conte a história de mulheres que superaram as barreiras de gênero e alcançaram o topo da

carreira científica, é oportuno divulgar a história de vida de Carolina Maria de Jesus, como representante da área

literária. Carolina nasceu em14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, Estado de Minas Gerais. Oriunda de

família extremamente pobre e descendente de escravos, estudou pouco, apenas dois anos, às custas da senhora para

quem a mãe trabalhava como lavadeira. Entretanto, mesmo não concluindo a escolarização, ela se tornou uma

grande escritora.

Em busca de oportunidades, sua família mudou-se para São Paulo e Carolina trabalhou como empregada doméstica.

Em 1949, a então futura escritora construiu sua moradia na “favela do Canindé”, em São Paulo. Em meados de 1950,

conheceu o jornalista Audálio Dantas, que, diante da magnitude de seus escritos, resolveu publicá-los no ano de

1960. A publicação “Quarto de despejo” relata seu cotidiano e fez um enorme sucesso, vendendo milhares de

exemplares, traduzida para diversos idiomas e distribuída para mais de 40 países.



Carolina Maria de Jesus. Imagem adaptada de: M de Mulher- Abril.

Como forma de sustento, Carolina trabalhou de diversas formas, até mesmo como catadora de materiais, o que

permitiu seu acesso a livros e papéis, e, com isso, a escrita de suas histórias. Sempre foi uma grande adepta da

leitura e da escrita. Para escrever seus diários, romances, contos e poemas, Carolina muitas vezes passava noites em

claro, ou então escrevia em pequenos momentos entre seus afazeres diários como mãe solteira de 3 filhos. Utilizava

papéis encontrados nas ruas como materiais de escrita.

Apesar do enorme sucesso de sua publicação, Carolina foi quase esquecida pelo público até sua morte, em 1977.

Contudo, anos mais tarde, a escritora foi redescoberta com o estudo de sua trajetória como mulher negra e

periférica.

"Uma história de
superação"



Questões para Discussão
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Agora que você já conheceu a biografia dessas grandes mulheres, que tal debatermos um pouco sobre questões que

envolvem a exclusão das mulheres na ciência? Abaixo, você, professor@, encontrará questões que poderão auxiliar

na construção de um debate enriquecedor com seus alun@s sobre a temática:

1. Você já conhecia alguma dessas mulheres apresentadas? Se sim, qual(is)?

2. Conhece alguma outra cientista brasileira que não foi apresentada no e-

book? Qual?

3. Tinha conhecimento sobre as dificuldades de gênero enfrentadas por

mulheres nas mais diversas áreas da ciência?

4. Você acha que as mulheres são capazes de trabalhar em todas as profissões?

5. Quais motivos você poderia elencar para explicar as dificuldades da mulher

em exercer as atividades científicas?

6. Você já pensou em ser cientista?

7. Você, menina, já sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher?

8. Você, menino, já presenciou alguma mulher sofrendo algum tipo de

discriminação?

9. Qual profissão você deseja seguir?

10. Esse livro lhe inspirou de alguma forma?
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