
Yvonne Primerano Mascarenhas  

Seu nome e suas contribuições científicas e educacionais são amplamente reconhecidos nas 

comunidades da Química, Física e Ciências dos Materiais. Trata-se da primeira mulher a ocupar uma 

cadeira acadêmica no Depto. de Física da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP) em 1956, e 

uma das pioneiras na fundação do então Instituto de Química e Física de São Carlos (IFQSC/USP) em 

1971, e posteriormente Instituto de Química Física de São Carlos (IFSC/USP), a partir de 1974 1994, 

quando ocupou a primeira diretoria (1994-1998). Hoje, com 85 anos de idade, a incansável Profa. 

Yvonne, aposentada, ainda pode ser encontrada no IFSC/USP orientando, criando, fomentando novas 

idéias e inspirando e motivando jovens, principalmente as mulheres, para as quais ela continua sendo 

um exemplo de sucesso em conduta profissional. Nascida em Pederneiras, interior de São Paulo, em 21 

de Julho de 1931, a Profa Yvonne formou-se bacharel em Química em 1954, pela Faculdade Nacional de 

Filosofia da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, e, junto ao seu então esposo, Sérgio Mascarenhas, 

tomou para si o desafio de transformar a cidade de São Carlos em um dos maiores centros de referência 

brasileira em pesquisa de Materiais. A história da Cristalografia brasileira se confunde com a trajetória 

profissional da Profa. Yvonne que tomou primeiro contato com a área enquanto aluna do Prof. Elisiário 

Távora, no Rio de Janeiro, em uma época em que a maioria dos físicos brasileiros se dedicava ao estudos 

de física nuclear. Tendo trabalhado inicialmente com monocristais de naftaleno, logo percebeu que era 

imprescindível associar estudos cristalográficos à interpretação quantitativa das propriedades dos 

sólidos, especialmente os dielétricos. Assim, durante 16 meses entre 1959 e 1960 consolidou sua 

formação em cristalografia estrutural sob orientação de Brian Craven, no grupo do Prof. G. A. Jeffrey, na 

Universidade de Pittsburgh, EUA. No final da década de 1960, surgiu a idéia de se fundar a Sociedade 

Brasileira de Cristalografia, e em 1971 a Profa. Yvonne viu este seu sonho se concretizar. Ao mesmo 

tempo, o Grupo de Cristalografia no IFSC/USP se fortalecia e expandia sua agenda de pesquisa pela 

inclusão de estudos de nanomateriais por espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS), materiais 

vítreos, pequenas moléculas e proteínas. Entre os protagonistas, colegas e/ou discípulos da professora, 

encontram-se os professores Aldo Craievich, Eduardo Castellano, Glaucius Oliva, Richard Garrat, Igor 

Polikarpov, etc. Pioneira em vários estudos nestes temas, tornou-se assim um ícone, mantendo fortes 

colaborações com cientistas de vários países, organizando cursos, contribuindo para a 

internacionalização da ciência brasileira, orientando e estimulando alunos de pós-graduação e 

graduação. Destaca-se ainda seu interesse e contribuição à melhoria do ensino médio, atuando 

junto a alunos e professores das escolas públicas. Atualmente, coordena a difusão científica através 

do Portal Ciência Web: www.cienciaweb.com.br, e desenvolve projetos em parceria com o IEA – 

http://www.cienciaweb.com.br/


Instituto de Estudos Avançados da USP. Desde 2000, é membro titular da Academia Brasileira de 

Ciências e em 2013 foi nomeada Prof. Emérita do CNPq, tendo publicado cerca de 180 trabalhos.  

Não bastassem a carreira de sucesso e as valiosas contribuições que nos deu e dá até hoje em dia, 

Yvonne Mascarenhas foi esposa e é mãe de quatro filhos, novamente dando o exemplo de que 

carreira científica e família não necessitam ser excludentes para mulheres! 

 

Maiores detalhes sobre a Prof. Yvonne Mascarenhas podem ser encontrados em: 

http://www.ccmc.if.sc.usp.br/index.php/pt/alem-das-facetas 

http://www.ifsc.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=102&codigo=211 

http://www.abc.org.br/~yvonne 
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