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TEMA: AS MULHERES CIENTISTAS 

 

Querid@s alunas e alunos, 

Espero que vocês estejam bem, com saúde e com seus e suas familiares com saúde também. 
Esta atividade é uma forma de mantermos contato e também de refletirmos sobre algumas 
questões que tem aparecido no nosso dia-a-dia, nos jornais, nas redes sociais, na televisão. 
Tivemos ainda muito pouco tempo para trabalhar os conceitos das Ciências Sociais e por isso 
este espaço aqui é um convite a nos aproximarmos dessa disciplina e irmos desenvolvendo a 
nossa imaginação e nosso senso crítico! 

Um abraço e cuidem-se bem! 

 

A CIÊNCIA 

O tipo de conhecimento considerado científico é aquele que se constrói a partir da 
investigação de um determinado fenômeno da realidade. Por exemplo, apesar de vermos o 
Sol se movendo ao redor da Terra, sabemos por meio de experimentos e teorias científicas 
que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol. Esses experimentos são baseados na 
observação da realidade e na realização de provas e testes, que possam comprovar que 
determinada conclusão ou percepção são verdadeiras. A ciência funciona como um jogo, que 
tem suas regras próprias e essas regras constituem uma forma de pensar e de comprovar o 
que pensamos. 

Por ter essas regras e procedimentos, para se tornar um cientista, a pessoa precisa passar por 
uma formação, assim como na escola, para que ela seja ensinada a colocar essas regras em 
prática. Em geral essa formação é feita em universidades e faculdades e, no Brasil, 
majoritariamente em universidades públicas. 

AS MULHERES NA CIÊNCIA 

Mas será que o acesso a esses lugares que formam os e as cientistas são acessíveis a todos e 
todas? 

Na história do ensino superior, como se chama o ensino nas faculdades e universidades, nem 
sempre as mulheres e as pessoas negras tiveram direito ao acesso da mesma forma que os 



homens. Em outros aspectos da cidadania como o voto, por exemplo, as mulheres só tiverem 
esse direito em 1934 no Brasil e apenas em 1971 em países como a Suíça. Por mais que muito 
tempo já tenha se passado desde essas datas, um estudo a Organizações das Nações Unidas 
mostra que em termos mundiais as mulheres ainda ocupam somente 35% dos cursos 
universitários nas áreas tecnológicas e um percentual ainda mais baixo (28%) nas 
engenharias. De fato, a possibilidade de se tornar cientista ainda não está dada para todos e 
todas como deveria. 

Somado a essas dificuldades, as mulheres muitas vezes também não são reconhecidas por 
seus esforços e trabalhos em prol do conhecimento científico.  

 

ABAIXO VEMOS ALGUMAS MULHERES QUE DESENVOLVERAM DESCOBERTAS CIENTÍFICAS 
FUNDAMENTAIS PARA O NOSSO DIA-A-DIA E QUE TALVEZ VOCÊS NÃO CONHEÇAM. 

 

Você sabia, por exemplo, que a invenção dos cabos de fibra ótica (que levam 
internet e telefone pelo mundo) foram baseados nas pesquisas de Shirley 

Jackson? 

 

Shirley Jackson, primeira mulher negra a conseguir um doutorado no Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts, em 1973. 

 

 

Ou sabia que a geladeira que temos em casa hoje dependeu dos 

esforços de Florence Parpart? 



 

Florence Parpart, que desenvolveu a tecnologia da geladeira elétrica, em 1914 

 

Ou ainda que a medicina e psiquiatria modernas se baseiam muito nos 

estudos e na prática da médica Nise da Silveira? 

 

 

Nise da Silveira, médica e psiquiatra do estado de Alagoas, foi a única mulher entre 

157 homens em sua turma, na Univeridade Federal da Bahia, em 1926. 

Revolucionou o tratamento das doenças mentais no Brasil e no mundo 



MAOS À OBRA? 

Para botarmos em prática um pouco o que lemos e pensamos por aqui, vou sugerir 

uma atividade bem legal e divertida! 

1) Acessem o livro “Mulheres Cientistas” no link a seguir: 

https://drive.google.com/file/d/1CaotMo7g5ty_k5O3Qy_IjVM277RcyJ5j/vi

ew 

2) Leiam a apresentação e respondam a seguinte pergunta: Como vocês 

acham que seria possível visibilizar mais o trabalho das mulheres 

cientistas? 

3) Agora que já refletimos sobre essa questão façam o caça palavras e as 

palavras-cruzadas do livro. Elas nos ajudam a entender melhor sobre o 

coronavírus e o momento que estamos passando, além de ter muitas 

informações sobre a importância do trabalho de mulheres cientistas no 

combate a essa pandemia. É uma forma mais leve de falarmos de um 

assunto difícil! 

https://drive.google.com/file/d/1CaotMo7g5ty_k5O3Qy_IjVM277RcyJ5j/view
https://drive.google.com/file/d/1CaotMo7g5ty_k5O3Qy_IjVM277RcyJ5j/view

