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PARA COMEÇAR ESTE CAMINHO DE DESCOBERTAS DE SI 

Sou nascida e criada em Brasília, morei em Planaltina minha vida inteira e apesar de 

ser de uma cidade pequena, sempre fui fascinada por descobrir as coisas. Não que isto tenha 

me levado ao caminho da ciência, primeiramente queria ser atriz, estar nos palcos, cantar até 

quem sabe. Sempre me atraí pelo Universo, que tem tanto a se desvendar, muito mais 

perguntas do que respostas, e isto com certeza me consolou quando não consegui entrar no 

curso de artes cênicas na Universidade de Brasília, mas sim no de Licenciatura em Ciências 

Naturais, no campus da minha própria cidade, a Faculdade UnB Planaltina.  

Depois de três semestres no curso tive a certeza de que queria ficar e concluir a 

formação, e deixei o teatro para mais tarde. As experiências iniciais na escola despertaram 

uma admiração ainda maior pela profissão de professora, e as perguntas sobre a origem da 

vida e o universo que chamamos de casa despertaram o amor pela ciência. Eu tinha 

encontrado tantas outras pessoas que, assim como eu, tinham perguntas e coisas para 

descobrir, e podíamos fazê-lo juntas. Cursei muitos semestres sem saber o que queria 

pesquisar no meu trabalho de conclusão de curso, pois ora queria ir pra química, ora para a 

física, ora para biologia, ora para geologia. Até que, adiando o início desse trabalho, me 
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matriculei na disciplina Tópicos em Ciências Naturais, que de início eu não sabia como iria se 

desenvolver, mas as palavras gênero, raça e ciência, presentes na ementa, me despertaram um 

grande interesse. 

 

MULHERES CIENTISTAS: ONDE ESTÃO E POR QUE NÃO AS PERCEBIA 

ANTES: EXPERIÊNCIAS A PARTIR DA DISCIPLINA TÓPICOS EM CIÊNCIAS 

NATURAIS 

A disciplina Tópicos em Ciências Naturais: Lugares e lacunas entre Ciência, Gênero e 

Raça - análise crítica a partir da história e epistemologia feminista, foi um lugar de 

aprendizado e descoberta do meu próprio eu, como mulher, professora e cientista em 

formação. 

Irei tratar de elementos que me chamaram a atenção durante a disciplina, e o processo 

que passei para me dar conta de que as mulheres cientistas eram invisíveis para mim. Durante 

as aulas, tive acesso à tantas histórias de mulheres cientistas, as quais nunca imaginei que 

faziam parte de tudo aquilo que aprendi na escola e até aquele momento no curso de 

graduação. Sempre antes de estudar um conceito científico, havia um pouco da perspectiva 

histórica, os nomes de responsáveis por pensar fora da caixa sobre aquele assunto, aprimorar 

ideias e conceitos já existentes, tentar algo diferente do que já havia sido feito. Também como 

fazer experimentos simples ou complexos, escrever resultados obtidos e publicar, receber 

premiações e reconhecimento. Em todas as vezes que notava essa sequência sobre a história 

por trás da ciência que estudava, nunca me perguntei o porquê de não me lembrar de ter lido o 

nome ou visto a imagem de uma mulher. 

No decorrer da disciplina, além de conhecer as cientistas, li e discuti muitos textos de 

mulheres que tratavam da temática. Lembro-me que a cada semana em algum momento da 

discussão as leituras sempre se conectavam, tanto entre si, como comigo também. Diante dos 

aprendizados sobre o corpo, gênero e a mulher na ciência, recordo do trecho de um texto de 

Maria Teresa Citeli (2000), que me marcou de uma forma muito intensa, tratando-se da ciência 
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produzida por mulheres nas décadas de 70 e 80. Em sua argumentação, a autora mostra uma 

definição de ciência familiar e como ela impacta a vida das mulheres cientistas: “(...) peculiar 

definição de ciência – como indiscutivelmente objetiva, universal, impessoal e masculina –, 

uma definição que serve simultaneamente para demarcar masculino de feminino, ciência de 

não-ciência e, até mesmo, boa ciência de má ciência” (CITELI, 2000).  

Era como se, “trabalho de mulher” não fosse trabalho e “ciência de mulher” não fosse 

ciência. Me senti muito afetada na leitura desse texto, pois me dei conta de que esse 

pensamento de cerca de 40 anos atrás, me causava revolta, já que conheci mulheres cientistas 

que tinham uma trajetória na carreira científica que era fantástica, e tiveram os créditos ou até 

mesmo parte da pesquisa roubada, como Rosalind Franklin.  

E me afetava ainda mais em saber que estudei sobre o DNA na escola e tanto tempo 

depois, o nome de Rosalind não esteve em meus livros ou nas minhas aulas de ciência. E não 

só o dela, mas o de tantas mulheres responsáveis por descobertas de extrema importância 

científica. Ainda parecia que ciência só era ciência, se fosse feita por homens. Citeli (2000) 

descreve como trabalhos desenvolvidos por mulheres foram creditados a outras pessoas 

(homens), e a parte mais impactante é como estes trabalhos foram retratados, categorizando-os 

como não - ciência.  

Penso em como teria sido minha relação com a ciência se tivesse ouvido falar de 

mulheres cientistas na escola, se teria tido as Ciências Naturais como opção de curso superior, 

se sonharia com uma carreira científica. Mas o que tenho certeza é de que a professora que 

está se formando em mim poderá mostrar esse caminho às suas estudantes, estejam os nomes 

de mulheres cientistas nos livros ou não.  

Mas nem só de revolta vive a mulher, e tive muitos momentos divertidos neste 

processo de descoberta e formação. Acho que a experiência que me impactou e considero a 
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mais divertida foi escrever uma resenha sobre o filme Moana: Um Mar de Aventuras
3
, 

considerando a temática desenvolvida nas aulas, ou seja, de uma perspectiva completamente 

diferente até aquele momento. Já havia assistido ao filme duas vezes, mas sem me atentar em 

como a história de Moana era diferente quando comparada à outras princesas. A conexão da 

futura chefe da tribo de Motunui com sua avó Tala, a deusa Te Fiti, a monstra Te Ka, todas 

figuras femininas poderosas que descobriram na relação entre si a chave para o crescimento e 

prosperidade, tanto da ilha, quanto de si mesmas. Me identifiquei com a futura grande chefe 

da ilha por essa autodescoberta com origem em si mesma, com apego àquelas que vieram 

antes de mim, o que já me deu ideias sobre como seria pesquisar sobre a própria vivência. 

Hoje, Moana é um dos meus filmes favoritos, que inclusive, acho que já devo ter reassistido 

pelo menos dez vezes durante esta quarentena no ano de 2020. A certeza que tenho é que 

chorei em todas.  

Da fascinação em finalmente enxergar mulheres cientistas, veio por meio de uma 

homenagem às mulheres da turma, em uma apresentação de um seminário de um colega de 

classe, o momento decisivo no futuro da minha formação e início de um processo de pesquisa 

e de um aprendizado que nunca imaginei que trabalharia no curso de ciências: a descoberta de 

que eu também sou uma mulher cientista. Enxergar minha imagem ao lado das minhas 

colegas de classe, amigas e a professora da disciplina
4
 com os dizeres “Mulheres Cientistas”, 

se me lembro bem, foi uma luz que quase me cegou. Em nenhum momento do curso de 

ciências me vi assim, já tinha me reconhecido como professora, já que este se trata de um 

curso de licenciatura e tinha tido muitas experiências em sala de aula e fora dela nos estágios, 

mas como cientista? Aquela era a primeira vez.  

Após as discussões elaboradas ao longo da disciplina, surgiu a proposta de uma 

atividade para a semana universitária daquele ano, um seminário sobre mulheres negras 

cientistas, que logo eu quis participar, adentrar ainda mais naquela temática. Em grupo com 

                                                           
3
 Em Moana: Um Mar de Aventuras, uma jovem parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, 

Moana conhece o outrora poderoso semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre em 

encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível. 
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minhas colegas negras cientistas (agora as enxergava assim) aproveitamos do material 

produzido na disciplina cursada para a atividade Mulheres Negras Cientistas: Lugares 

Ocupados. Este momento foi regado de enriquecedoras discussões com um público de, em sua 

maioria, mulheres negras da Faculdade UnB Planaltina, além da apresentação dos seminários 

sobre as cientistas.  

A partir desta atividade, nasceu o desejo de aprender e escrever ainda mais sobre a 

temática. Logo no semestre seguinte, 2/2019,finalmente decidi sobre o que queria desenvolver 

em meu trabalho de conclusão de curso. No meio da minha formação, aprendi que estudar 

ciências não se resumia a aprender sobre os átomos, animais, plantas, planetas, porque ao 

aprender sobre isto, estava também em um processo de autoconhecimento, em buscas 

constantes para responder algumas perguntas como de onde vim? Quando, como? Pra onde 

vou? Conhecer a biologia, química, física, geologia e astronomia é aprender sobre o planeta 

onde vivo, a minha casa. Estudar o universo é aprender de onde vim, como e quando, e pra 

onde vou, quando vou. O que havia antes de mim? Antes da minha casa, que é a Terra? O que 

vai acontecer com ela, o que vai haver depois que eu não estiver mais aqui?  

Ao meu ver, o curso de ciências é um longo estudo sobre mim mesma. E ter que 

escolher apenas um assunto de uma destas áreas para o meu trabalho era essencialmente 

doloroso, sentia que estaria deixando de fora muitas partes de mim. Até que, ao finalizar a 

disciplina de tópicos em ciências, vi que poderia fazer deste trabalho um estudo de 

autoconhecimento, sobre mim, mulher que já havia se reconhecido como professora em 

formação, autodescoberta recente quanto ao ser cientista em formação e iria se enxergar 

pesquisadora da própria prática no futuro. Ainda estou no processo de construção deste 

trabalho, mas significa muito mais que um projeto de pesquisa acadêmico: é sobre mim, não 

porque sou eu quem escrevo, mas por ser a minha história como mulher, professora e 

cientista. 
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A outra ideia que veio ao mundo juntamente com o meu tema de pesquisa, foi a escrita 

de um artigo em conjunto com mulheres negras excepcionais, Débora Souza, KetlinCristina
5
e 

a nossa professora, que é também minha orientadora de TCC, ThatiannyAlves. Nossas 

reuniões à distância, em meio à pandemia da Covid-19, foram um momento de aprendizado 

extremo, tanto com os textos que discutimos, o acesso a poder ler sobre o que era ser mulher 

negra e cientista no Brasil e no mundo, algo que por mais que eu seja mulher e cientista, 

jamais poderei entender nem sequer uma mínima parte, mas ainda mais com as falas de cada 

companheira de escrita, como mulheres cientistas negras, sobre si mesmas, e o que impacta 

em suas vidas simplesmente por serem quem são. Desenvolvi uma escuta atenta e uma 

admiração ainda maior por cada uma. O processo de escrita foi intenso, contínuoe trabalhoso, 

mas também fluente, prazeroso e enriquecedor. Nunca tive um trabalho escrito de uma forma 

que apesar de ser completamente envolvente, era ao mesmo tempo tão leve. Após o término 

da escrita, dividimos o sentimento de dever cumprido, a felicidade de ter concluído um 

trabalho tão lindo regado à música, risadas e às discussões mais singulares que já tive. As 

lágrimas de emoção vieram na manhã seguinte à conclusão, um momento que ficará sempre 

marcado em mim, a felicidade de ter dado à luz ao que carinhosamente, já chamávamos de 

“nossa menina”, uma produção escrita feita coletivamente e encaminhada para publicação. 

Meu processo de autoreconhecimento, aprendizado e percepção sobre a temática de 

mulheres cientistas e mulheres negras nas ciências foi um caminho repleto de emoções, no 

qual ainda estou em percurso. As escritas que fiz e ainda faço me deixam mais perto de mim 

mesma e daquelas que as compartilham comigo. Adentrar nesta temática e produzir sobre ela 

me conecta com o meu eu mulher, professora e cientista, trazendo ainda mais evidência 

daquilo que defendo: estudar ciências é estudar sobre sim mesma. É uma longa e prazerosa 

estrada rumo ao autoconhecimento.  
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