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RESUMO

O debate na Educação Básica sobre participação feminina em Ciência e Tecnologia é
importante para refletir fatores de gênero que embargam a inserção das mulheres nos
campos da C&T. Apresentamos experiências de práticas pedagógicas com estudantes (8º e 9º
ano) em escola de Ensino Fundamental de Garanhuns (PE). Observamos lacunas na
aprendizagem dos(as) estudantes acerca da contribuição das mulheres para desenvolvimento
das ciências e referências de aprendizagem que apenas apresentam descobertas científicas
relacionadas com os homens. A escola, mediante currículo e práticas pedagógicas, precisa
enfatizar o histórico de participação das mulheres nas C&T contribuindo para sua visibilidade.
De forma contrária, continuaremos a alimentar o teto de vidro, em pleno século XXI, com a
manutenção de espaços hierárquicos e desiguais no que tange as relações de gênero e C&T.

Palavras-Chaves: Educação, Gênero e Ciência

ABSTRACT

The debate on Basic Education on women&39;s participation in science and technology is
important to reflect gender factors that embargoes insertion of women in the fields of S&T.
We present experiences of teaching practices with students (8th and 9th grade) in school
Garanhuns (PE) Basic Education. See gaps in learning (the) students about the contributions
of women to the development of science and learning references which present only scientific
discoveries related to men. The school, through curriculum and teaching practices, need to
emphasize the historical participation of women in S&T contributing to its visibility.
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Conversely, we will continue to feed the glass ceiling, in the XXI century, with the
maintenance of hierarchical and unequal spaces in terms of gender relations and S&T.

Key Words: Education, Gender and Science

INTRODUÇÃO

Falar em mulheres no campo das Ciências & Tecnologia é, antes de tudo, apontar o duelo de
gigantes em face da realidade de desigualdade e hierarquia de gênero, perpetuada nas
relações científicas. Nesse sentido, ressaltamos a importância do debate na Educação Básica
sobre a participação feminina em Ciência & Tecnologia (C&T), de maneira a refletir sobre
fatores de gênero que embargam, de diversas maneiras, a inserção das mulheres nos campos
das C&T e assim contribuir para transformação do histórico processo de repressão feminina
em áreas tipicamente masculinas (e de maior prestígio e reconhecimento social), dentro deste
campo.

De acordo com Joan Scott (1995), entendemos a definição de gênero como: (1) um elemento
constitutivo das relações sociais baseados nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) uma
forma primeira de significar as relações de poder. Enquanto elemento constitutivo das
relações sociais, o gênero implica quatro elementos que operam simultaneamente: (i)
símbolos culturalmente disponíveis; (ii) conceitos normativos sobre o sentido do masculino e
do feminino, que são expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas ou
jurídicas e tipicamente de forma binária e hierárquica (tipo: homem – força; coragem, razão;
mulher – fragilidade; emoção); (iii) ligação com o ambiente privado/parentesco e esfera
pública e (iv) identidades subjetivas (que modelam nosso corpo e linguagem baseado em
diferenças sexuais, que são socialmente constituídas).

Apesar de não ser o único, nas sociedades ocidentais, gênero é um meio persistente e
recorrente de tornar eficaz as relações desiguais de poder. A análise sobre a subordinação das
mulheres ganha sentido se integrada a uma análise da construção e consolidação do poder.
Basta aqui lembrar da primeira pergunta que se faz a uma mulher grávida, e do diferente
posicionamento que se toma frente a pergunta: é menino ou é menina?
Bem como, a explicitação das relações mulher-casa-maternidade e homem-rua nos
brinquedos tradicionais de meninas (bonecas, panelinhas, casinhas) e de meninos (bola,
carrinho, pipa).

Ao focar no mercado de trabalho, observamos as atividades tipicamente femininas (setores de
serviços de saúde e educação e serviços pessoais – sem falar nas atividades domésticas)[iii]
em contraponto as profissões tipicamente masculinas (campos da política, direito,
engenharias – de alto reconhecimento social).

Nessa conjuntura, começamos a pensar na figura do(a) cientista. Recorremos às lembranças
da formação educacional básica e dos nomes emblemáticos de cientistas que somos ensinados
desde a infância – o Einstein, o Galileu, o Newton... Alguém guarda recordação de alguma
cientista mulher?
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Com as devidas exceções, geralmente a resposta é negativa.

Norteado pelo pressuposto de que a Escola não é somente uma instituição que reforça as
desigualdades de gênero, mas que pode possibilitar uma formação de gênero não
discriminatória e respaldada nos princípios da equidade, desenvolvemos o projeto de extensão
universitária “Mulheres em Ciência e Tecnologia (C&T): debates na Educação Básica"[iv],
desenvolvido dentro do NUFERGE[v] em parceria com o Programa de Extensão “Desvendando
o Céu Austral: Ciência Tecnologia e Inclusão Social da UFRPE[vi].

O projeto, que está sendo realizado desde janeiro de 2014, busca desenvolver oficinas de
diálogo e feiras de conhecimento sobre Mulheres na C&T, com estudantes da Educação Básica
(7º, 8ª e 9ª ano) de uma escola pública de Garanhuns (município localizado na Região do
Agreste de Pernambuco). Para fins deste artigo, buscamos apresentar experiência das oficinas
de diálogos nas quais trabalhamos biografias de mulheres cientistas. Tal debate subsidia a
compreensão de que escola, mediante o seu currículo e prática pedagógica, precisa enfatizar o
histórico de participação das mulheres nas C&T contribuindo para sua visibilidade. Caso
contrário, continuaremos a alimentar o teto de vidro, em pleno século XXI, com a manutenção
de espaços hierárquico e desigual no que tange as relações de gênero e C&T.

O texto está organizado em duas seções. Primeiro debatemos sobre Gênero e Ciência,
refletindo as hierarquias e desigualdades nas trajetórias das mulheres cientistas. Na segunda
seção, apresentamos relatos das experiências educativas realizadas dentro do projeto
supracitado e discursos que sinalizam a importância da inserção dos diálogos sobre gênero e
ciência na agenda da escola.

GÊNERO E CIÊNCIA

Muitos desafios estão colocados para a equidade de gênero. As questões de gênero
perpassam todas as estruturas sociais, e obviamente o campo da Ciência não é neutro a essas
questões. Em análise da participação das mulheres na Ciência, Jaqueline Leta (2003) afirma
que no intervalo entre os séculos XV e XIX a ciência foi um espaço praticamente dos homens.
No século XVIII têm-se raros acessos das mulheres, com algumas participações de esposas ou
filhas de algum cientista nos trabalhos de suporte da ciência (cuidado das coleções, limpeza
de vidrarias, ilustrar e/ou traduzir os experimentos e textos). No século XIX, iniciam-se alguns
ganhos modestos no acesso de mulheres às atividades científicas, com destaque para criação
de colégios de mulheres. Porém, as mudanças estruturais começam a ser vislumbradas na
segunda metade no século XX, em decorrência da necessidade crescente de recursos
humanos para atividades estratégicas, como a ciência, o movimento de liberação feminina e a
luta feminista – as quais permitiram a elas o acesso, crescente, ao mundo remunerado do
trabalho e à educação científica.

De acordo com Elizabete Silva (2008), a compreensão do problema entre ciência e mulher
tem que partir do entendimento que se trata de uma questão de gênero, uma vez a que a
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ciência (enquanto fonte de produção de conhecimento) foi erguida (e ainda se mantêm) como
um campo de predominância masculino, numa construção que tradicionalmente se liga a
histórica justificativa das diferenças sexuais, hierarquizadas e valoradas, diferentemente, com
prejuízos para as mulheres.

Em face do pressuposto que as origens e fundamentos da Ciência Moderna é essencialmente
uma ciência masculina, androcêntrica, branca, ocidental, localizada nas classes com maior
poder aquisitivo (de bens materiais e simbólicos) e que se autoimpõe como saber supremo
(detentor da verdade, assegurado pelo poder da neutralidade), são evidentes os fatores de
exclusão das mulheres no processo de construção de conhecimento cientifico. Nessa discussão
sobre a dicotomia razão-emoção, instaurada pela ciência moderna e seu trunfo de
neutralidade, Silva (2008) indaga como poderia ser neutra uma ciência que foi consagrada por
homens (brancos, heterossexuais e ocidentais) “estes que selecionam o que conhecer, para
que conhecer?
(...) Uma ciência que serve a guerras, que tem alimentado, historicamente, os sistemas
econômicos e exclui as mulheres, não é e não poderia ser neutra” (SILVA, 2008, p. 10).

Nesse contexto, numa equação que iguala objetividade e homem em rebaixamento dos
valores subjetivos associados diretamente a figura feminina corrobora-se a exclusão das
mulheres no fazer científico pelas atribuições de gênero que lhes são socialmente construídas.

A problemática de gênero é tão determinante na produção do
conhecimento científico que estabelece lugares valorados
hierarquicamente para as Ciências Naturais e Exatas e para as Ciências
Humanas e Sociais. As primeiras, denominadas de “duras”, são as
consideradas objetivas e, portanto, mais próximas da “verdade” e da
confiabilidade no uso do seu método universal, por isso são reconhecidas
como superiores e são estas as ciências que os homens “naturalmente”
se ocupam. As segundas, denominadas de “moles”, tratam dos feitos
humanos desde a complexidade inerente ao indivíduo àquela da
dinâmica social e são mais “adequadas” às mulheres, ficando na segunda
categoria. (SILVA, 2008, p.3).

A partir de debate sobre pesquisas publicadas pela revista Nature, Thereza Soares (2000)
afirma que a baixa percentagem de mulheres em posições acadêmicas continua sendo um
problema mundial. “O número de estudantes de ambos os sexos em cursos universitários de
ciências biológicas no Reino Unido é aproximadamente o mesmo. Contudo, esta proporção
está longe do equilíbrio nos cursos de física, matemática e ciências computacionais” (p. 282).
O declínio da participação feminina na pirâmide de ascensão universitária também evidencia
desigualdade. Em relação ao Reino Unido, as mulheres ocupam menos de 5% do corpo
docente universitário em qualquer área de ciência e tecnologia. Nos Conselhos de Pesquisa e
demais órgãos governamentais as proporções seguem a regra masculina: “O número de
bolsas concedidas para mulheres pela Royal Society, Royal Society of Engineering ou ainda
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pelo Institute of Biology é menor que 10%. Mesmo em países do sul da Europa, como
Portugal, Itália e Espanha, onde um número maior de mulheres ocupa posições permanentes
em arquitetura, engenharia, matemática e ciências computacionais, a representatividade
feminina é menor que 10%” (SOARES, 2000, p. 282).

Baseada em dados do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, da Plataforma Lattes e da
Coleta/Capes, do ano de 2006, Isabel Tavares (2007), afirma que a análise sobre a
distribuição de pesquisadores brasileiros dentro das grandes áreas de conhecimento também
revela a padronização de hierarquias de gênero. No campo de linguística, letras e artes, elas
chegam a 67% e nas ciências da saúde, a 60%. Nas ciências exatas, porém, são apenas 33%
e nas engenharias, 26%.

Na análise por subáreas, o aumento da representação feminina perpetua-se em áreas
tradicionalmente ligadas ao campo do cuidado, numa demarcação entre os espaços da saúde
e da educação. Na subárea de ciência e tecnologia de alimentos (área das Ciências Agrárias),
os índices chegam 57%, em referência ao baixo índice geral de 35% das mulheres nesta área.
E mesmo numa área de ampla participação feminina como as ciências sociais aplicadas, os
dados apontam as hierarquias: economia doméstica (88%) e serviço social (82%), em
detrimento das subáreas de economia (31%) e direito (40%) (TAVARES, 2007).

Percebemos que, para mudanças estruturais nesse cenário, é preciso aglutinar essa discussão
de Gênero e Ciência dentro da Escola. Aqui compreendendo a educação formal como
importante fonte institucional para pensar e subsidiar mudanças sociais. Nesta próxima seção,
apresentamos as experiências com os discentes de uma escola pública do município de
Garanhuns (Região do Agreste de Pernambuco).

Oficinas: debate sobre Mulheres e Ciência na sala de aula

As oficinas de diálogo na sala de aula buscam promover a construção de espaço de produção
de novos sentidos e significados sobre gênero e ciência, problematizando as assimetrias
históricas, a partir de apresentação, discussão e produção de biografias de mulheres
cientistas.

Participam das oficinas 15 discentes, entre 12 e 16 anos cursando 7ª, 8ª e 9º ano do Ensino
Fundamental II em uma escola pública, no município de Garanhuns (Região do Agreste de
Pernambuco). Dos 15 alunos, 13 são meninas e dois são meninos. No convite para
participação das oficinas, muitos alunos mostram-se entusiasmados com o projeto, visando
ampliação do debate sobre mulheres cientistas. A gestão escolar deixou a disposição dos
facilitadores um espaço amplo para a realização das oficinas, que ocorre uma vez por semana
no contra turno de aulas.

No primeiro módulo das oficinas [fevereiro a Junho/2014], a proposta foi discutir o conceito
de gênero e suas implicações na produção da Ciência. Nesse sentido, as biografias auxiliaram
na reflexão sobre trajetórias das mulheres na ciência, contribuições para a ciência e
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preconceitos de gênero sofridos na trajetória profissional. Em cada oficina, foram discutidas e
produzidas duas biografias de mulheres que trabalharam no campo de conhecimento da física,
química e matemática. Procuramos continuadamente debater preconceitos envolvendo as
relações de gênero e a falta de conhecimento a respeito de mulheres cientistas. Sobretudo
porque, a partir de mapeamento prévio, identificamos parco conhecimento sobre mulheres
cientistas, entre grupo de participantes. Em seguida algumas falas, que revelaram
desconhecimento:

Para mim ciência é mais um trabalho de homem, nos livros a gente não
vê mulher nas aulas de física e matemática [Discente,13 anos, 8º ano]

Eu nunca vi um cientista mulher, nem sabia que existia , estou sabendo
agora [Discente, 14 anos, 8º ano]

O mapeamento nos fez refletir sobre o desconhecimento que esses alunos têm a respeito de
mulheres cientistas. Para o grupo, as referências de aprendizagem apenas apresentam
descobertas científicas da física, química e matemática relacionadas com os homens.

Em cada oficina, em geral trabalhamos: dinâmica de grupo (relacionada com o tema gênero,
mulheres C&T); e produção de duas biografias de mulheres científicas (organizadas por área
de conhecimento e sequência histórica, séculos). Já foram trabalhadas as biografias da física
Marie Curie (1867- 1934), da química Marie Anne (1758-1836), Marie Meurdrac (1610-1680),
da astrônoma Caroline Herschel(1750-1848) e da matemática Sophie Germain (1776-1831).
As biografias são produzidas pelos próprios discentes, a partir de investigação e pesquisa de
vida e obra das mulheres indicadas, e debatidas durante a oficina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Incentivar o aprendizado sobre mulheres e C&T está sendo um grande desafio enfrentado.
Desafio, sobretudo, respaldado em face do parco conhecimento sobre o conceito de gênero e
mulheres cientistas, o que também reafirma importância do projeto de extensão universitária
desenvolvido.

A experiência vivenciada com os participantes das oficinas nos mostraram que a produção em
relação às mulheres cientistas (trajetórias de vida, trajetórias profissionais), permitiu
superação de alguns preconceitos que eles(as) tinham relacionado a mulheres como
cientistas. Um dessas ideias preconcebidas relacionava-se com a visão geral de cientista como
um “homem dentro do laboratório usando jaleco branco”, como nos disse um dos
participantes.

Gradativamente, os participantes do projeto “Mulheres em Ciência e Tecnologia (C&T):
debates na Educação Básica” estão explicitando em seus depoimentos o quanto é importante
para eles entrarem no mundo da pesquisa e verem que muitas mulheres participaram

06/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educacao_genero_e_ciencia_experiencia_com_estudantes_do_ensino_fu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



(participam) do processo de construção do saber cientifico. Particularmente, as participantes
meninas estão apresentando interesse crescente na temática e vislumbrando maior potencial
na idealização de seus desejos profissionais.

Na ampliação dos estudos sobre gênero e C&T, entendemos que as interrelações em sala de
aula, favoreceram a aprendizagem dos conteúdos abordados. Entendemos que a interação
grupal também foi um grande recurso fortalecedor para a autoestima (em relação aos desejos
profissionais) dos discentes e esclarecimento sobre os temas abordados, pois, desta forma
sentiram mais vontade de aprender.

Ao mesmo tempo em que eram desenvolvidas atividades sobre mulheres cientistas, também
atentamos para as questões de gênero que levam mulheres a enfrentarem diversos tipos de
preconceito diariamente. Isso fez os discentes perceberem o quanto é ampla a desigualdade
de gênero, vivida em casa, na escola e no convívio social. Cremos que na ampliação do
debate de gênero e C&T dentro do Ensino Fundamental é fundamental para que os discentes
possam perceber que meninas e meninos devem ter direitos e deveres equânimes, tendo
maior potencialidade de edificar uma sociedade mais justa e menos hierarquizada, na
dimensão de gênero.
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