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Ou Um pouco da história .. a partir do momento em que eu vi

Edital MCTI/CNPq/SPM-PR/Petrobras nº 18/2013 
 

● Acúmulo de estatísticas nas últimas décadas no mundo e no Brasil 
(ex. palestra da Márcia e mesa redonda com a Suani)

● Programa Mulher e Ciência em 2005
CNPq, SPM, MCTI, MEC, Onu Mulheres 

● Na física: 

– Comissão de Relações de Gênero (CRG) da SBF instituída em 2003
   
– I Conferência Brasileira de Mulheres na Física – RJ, 2013  
   →  Edital MCTI/CNPq/SPM-PR/Petrobras nº 18/2013 

– II Conferência Brasileira de Mulheres na Física – RJ, 2015

Tentativa de mapear projetos nas 
universidades e IFs do Brasil
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Imagem do(a) Cientista Divulgar ciência e atrair para C&T



  

 Imagem da(o) cientista
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 Imagem da(o) cientista em livros didáticos

●  Ilustrações em livros didáticos  
 Lígia Carvalho (Belo Horizonte / MG)

  –  escreve LD de Física para o ensino médio. 

 – Ilustracões:  mesmo número de personagens 
femininas e masculinas  e descaracterizaçao de 
tarefas ditas "femininas" e "masculinas". 

– Ex de livros: “Física do dia a dia, vols 1 e 2”, 
“O Globo Terrestre na Visao da Fisica”,  “O 
Automovel na Visao da Fisica”  (Ed. Autentica, 
BH)

●  Análises de livros didáticos (LD) 
 Katemari Rosa (Campina Grande / PB)

–  a papeis dos gêneros em imagens nos livros didáticos (LD) de física



  

 
Divulgação da Ciência /

Atração de para áreas de C&T
Projeto: “Inclusão das Mulheres nas Ciências e Tecnologia – IMCT”
Kelly  Dozinel (  Ouro Branco /  MG )

– Parceria com a ONG internacional Greenlight for Girls  ( Bélgica )

– Ações:  oficinas, palestras, ida de alunos à universidade 

Projetos "Mulheres na Nanociência" e “Projeto Cientista Aprendiz” 
Solange Fagan  (  Santa Maria / RS )  

– atração de estudantes do ensino médio para participarem de atividades nas áreas de 
computação, engenharias e física

– participação em diversas atividades nas escolas como palestras e minicursos
  Solange: “já atraí diversas alunas para o curso de Física e hoje são minhas alunas de 
iniciação científica, mestrado e doutorado”



  

Projeto de extensão do IF-UFRGS:
“Meninas na Ciência”

https://www.facebook.com/meninasnacienciaufrgs

www.ufrgs.br/meninasnaciencia

https://www.facebook.com/meninasnacienciaufrgs
http://www.ufrgs.br/meninasnaciencia


Nossas ações 

<

● Formação continuada dos bolsistas de graduação

● Oficinas: educação científica ( física e astronomia ) 
 

● Debates sobre questões de gênero nas escolas e          
na universidade

● Jornada Feminista 

● Projeto-piloto: aulas de robótica em uma escola

● Campanha #esseémeuprofessor

● Pesquisa sobre estatística de Gênero

● Gurias, Partiu UFRGS!

● Produção de filmes “Lugar de Mulher”

     

Colocar foto robótica



   Ação I: campanha #esseémeuprofessor 

● Idealizada pelo coletivo Feminista Zaha na Mackenzie (SP) 

● Um pequeno retrato da realidade machista em salas de aula 

● Em 48h, coletamos mais de 150 frases de assédio e abuso ditas por 
professores da UFRGS. 



   Ação I: campanha #esseémeuprofessor 



Ação II: Análise de dados -- gênero  

● Analisamos os ~ 500 membros permanentes da ABC

● Baixamos  o Lattes de cada membro permanente
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Ação II: Análise de dados -- gênero

Percentual dos membros titulares com bolsas PQ e sem bolsa

(apenas membros que têm menos de 35 anos depois do doutorado)



Ação III: “Gurias, partiu UFRGS”  

● 40 meninas do ensino médio na Universidade
● 1 por mês
● Cada encontro: oficina de astronomia, robótica, gênero

- Vocês sabem por que só vocês, meninas, estão aqui, no IF/UFRGS?

- Porque somos mais bonitas e inteligentes que os meninos!!!



Ação IV: vídeos “Lugar de Mulher”

● Objetivos:

– construir modelos/exemplos 

– transmitir a mensagem de que o lugar de mulher é 
também em carreiras relacionadas às áreas de C&T

● Entrevistas de ~5 minutos que mostram a vida 
/carreira :
 
– em 2014: mulheres com carreiras estabelecidas 
– em 2015: meninas na graduação
– em 2016: meninas no EM ou no EF

● Açao parceria com a UFRGS-TV

● Visibilidade dos filmes: 
UFRGS-TV tem > 6000 subscribers + redes sociais

Todos os vídeos:    https://videos.ufrgs.br/ufrgstv/menu/lugar-de-mulher



 Observações / Conclusões

● Vários projetos “pipocando” pelo Brasil 

● As ações em geral:
– Oficinas de ciência e gênero em escolas
– palestras e mesas-redondas
– apresentaçao de “modelos/exemplos” de mulheres cientistas
– campanhas para denunciar o machismo
– estatísticas para evidenciar o problema 

● Como medir o impacto disto?  Estamos sendo eficientes?  

● Importante / a debater e pesquisar

– identificar causas da baixa representatividade de mulheres
– causas para o feito tesoura → preconceito implícito?
– medir quando ocorre o desinteresse. Pq? Há diferença de gênero?

→  isto auxiliará na escolha de ações mais eficientes
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