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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar as imagens contidas nos vídeos das ganhadoras do pre
miação “Para Mulheres na Ciência” do Brasil, referente aos 10 anos da premiação. Esta pesquisa se
fundamenta a partir do campo teórico dos estudos culturais, estudos feministas e de gênero, na sua
abordagem pósestruturalista e em alguns conceitos de Michel Foucault. Os dados serão produzidos
através da análise das cenas presentes nos vídeos disponibilizados pela premiação no youtube.  Nas
análises buscamos discutir os modos de endereçamento presentes em tais vídeos, como os mesmos
representam e reproduzem as mulheres cientistas premiadas. As imagens presentes nos vídeos nos
possibilitaram realizar algumas problematizações, acerca das representações das mulheres na ciência.
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Texto do Trabalho
O artigo tem como objetivo tecer algumas problematizações de gênero e ciência a partir

do vídeo “10 anos do Prêmio: Para Mulheres na Ciência”, o qual se refere a premiação “Para
Mulheres na Ciência” no Brasil. No Brasil essa premiação emerge por meio de uma parceria
entre a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a L’Oréal e a União das Nações Unidas pela
Educação e Cultura (UNESCO). No primeiro momento buscamos compartilhar com os/as lei
tores/as a fundamentação teórica e alguns/algumas autores/as que vêm transitando dentro
dessa temática ou de temáticas mais amplas que estão nos possibilitando pensar sobre a
presença da mulher na ciência. Posteriormente, vamos apresentar a metodologia de produ
ção e de análise dos dados e algumas análises tecidas nesse artigo. Para finalizar tecemos
algumas considerações com relação a essa temática.

Chamaremos o vídeo analisado nesse artigo de artefato cultural, pois estamos enten
dendo ele bem como outras produções – revistas, sites, propagandas, filmes, charges, entre
outros – como “produções culturais permeadas de valores, representações, saberes e signi
ficados de um dado tempo e de uma determinada sociedade [...] artefatos que contêm pe
dagogias culturais que nos ensinam modos de ser e estar no mundo, construindo e
reproduzindo significados” (Magalhães, 2012, p. 3637).

1 Trabalho apresentado no GT “Políticas públicas de género e agenciamento: da disciplina dos corpos à inclusão e
às garantias de direitos”.
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Na contemporaneidade estes artefatos disponíveis na mídia, na maioria das vezes
podem ser acessados através de dispositivos tecnológicos em rede – smartphones, tablets,
computadores, entre outros – isso possibilita transitar por diferentes temáticas, romper com
as barreiras geográficas, informar e ser informado, conhecer e ser conhecido (Magalhães,
2012). 

De acordo com Daniela Ripoll (2007) dentro da perspectiva dos estudos culturais, as mí
dias tem se tornado uma potente mediadora dos discursos, através de múltiplas linguagens
– palavras, sons, imagens, entre outros – que não podem ser considerados neutros, uma vez
que essas práticas imprimem e inscrevem desejos, sentimentos, maneiras de se posicionar
e se perceber enquanto sujeito/a.

Elizabeth Ellsworth (2001), argumenta que os artefatos são feitos para alguém, visam e
imaginam determinados públicos. Os modos de endereçamento, seriam os discursos pre
sentes nos filmes/vídeos, e que de alguma maneira atuam sobre os/as expectadores/as. 

Para que um filme funcione para determinado público, para que ele chegue a fazer sentido
para uma espectadora, ou para que ele a faça rir, para que a faça torcer por um personagem,
para que um filme a faça suspender sua descrença [na “realidade” do filme], chorar, gritar,
sentirse feliz ao final – a espectadora deve entrar em uma relação particular com a história
e o sistema de imagem do filme (Ellsworth, 2001, p. 14)

Portanto, para que se compreenda um filme/vídeo é importante construir conhecimento
a partir de um ponto de vista político, social e econômico, que corresponda com os interesses
do filme. “O modo de endereçamento de um filme tem a ver, pois, com a necessidade de
endereçar qualquer comunicação, texto ou ação para alguém” (Ellsworth, 2001, p. 24). 

Por meio desses entendimentos acerca do quanto os artefatos culturais nos educam e
nos interpelam, vamos problematizar a presença/ausência das mulheres na ciência ao longo
da história e no contexto atual do Brasil. Segundo Ilana Lowy (2014, p.40) a “relação entre
ciência e gênero começou na década de 1970, em estreita ligação com o movimento femi
nista e com os estudos culturais e sociais da ciência”. Estudar gênero e ciência tem nos pos
sibilitado pensar que a produção do conhecimento científico durante muito tempo “foi
moldada pela existência de uma dicotomia fundamental entre o masculino e o feminino na
sociedade, e pelo fato de que, durante a maior parte da História, a pesquisa científica foi
empreendida por e para indivíduos do sexo masculino” (Lowy, 2014, p.40).

Segundo Londa Schiebinger (2001), durante muito tempo as mulheres foram “excluídas”
da história da ciência. Com a institucionalização e profissionalização da ciência, se restringiu
o espaço privado do lar às mulheres, e o espaço público da produção da ciência –as univer
sidades – aos homens. Segundo a autora algumas mulheres na tentativa de participar da
produção do conhecimento, usavam pseudônimos masculinos ou atuavam  com seus maridos
como auxiliares em seus laboratórios.

Nesse sentido, desde a criação das universidades “no século XII até o final do século XIX
e, em alguns casos, até o início do século XX, as mulheres eram excluídas do estudo. Poucas
mulheres, entretanto, estudaram e lecionaram em universidades a partir do século XIII”
(Schiebinger, 2001, p. 61). Hildete Melo (2013), argumenta que na atualidade tem ocorrido
algumas mudanças, porém ainda se têm muitos desafios. Essa participação tem acontecido
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de maneira muito lenta, principalmente em determinadas áreas, como as exatas – matemá
tica, engenharia e física.

Durante algum tempo para justificar a ausência das mulheres na ciência se tornou uma
prática legitima atribuir às características biológicas como justificativa para a ausência das
mulheres na produção da ciência. Para Fabíola Rohden (2001, p.15) “a diferença física entre
os sexos é expressa desde os ossos até o cérebro, passando pela pele, pelos músculos e pelas
fibras. O corpo masculino é quase sempre descrito como superior em relação ao feminino”.
Isso, de acordo com a autora, se deve ao fato de que “o corpo feminino seria moldado para
a gestação e para o nascimento”.

Ao trazer explicações pautadas na materialidade biológica eram atribuídas caracterís
ticas ao corpo feminino – delicado, materno, reprodutivo, desprovido de inteligência, entre
outras – se buscava justificar a ausência feminina na história da ciência, pois de acordo com
Sandra Sardenberg (2001)  os conceitos de sujeito, mente, razão, objetividade, transcendên
cia, racionalidade, dentre outros, que estruturam os princípios da Ciência Moderna, foram
identificados como do universo “masculino”.

Em uma tentativa de romper com essa materialidade biológica, que determina atributos
e posições de sujeitos emerge o conceito gênero. Para Joan Scott (1995) o termo gênero
procura rejeitar explicações biológicas usadas para justificar as posições ocupadas por ho
mens e mulheres na sociedade, ao vez disso ele busca mostrar essas posições como cons
truções culturais. Esse termo tem se tornado uma ferramenta “conceitual, política e
pedagógica central quando se pretende elaborar e implementar projetos que coloquem em
xeque tanto algumas das formas de organização social vigente quanto as hierarquias e desi
gualdades delas decorrentes” (MEYER, 2003, p.10) .

Nesse sentido, a fim de investigar na contemporaneidade as questões de gênero e ciên
cia que envolvem os discursos produzidos sobre as mulheres cientistas, da premiação “Para
Mulheres na Ciência”, estamos utilizando algumas ferramentas da análise do discurso em
Foucault como metodologia de análise dos dados. Assim, buscamos através dos vídeos ana
lisados tecer algumas problematizações acerca das representações que vêm sido produzidas,
em alguns artefatos culturais, sobre as mulheres na ciência.

Caminhos e escolhas metodológicas: explorando a caixa de ferramentas
Para produção dos dados de análise, utilizamos um artefato, disponível no youtube,

sendo ele um vídeo, intitulado “10 anos do Prêmio: Para Mulheres na Ciência”
(http://www.paramulheresnaciencia.com.br/paramulheresnaciencia10anos2015/). Esse
vídeo apresenta os dez anos da premiação “Para Mulheres na Ciência” no Brasil. 

Segundo L’Oréal (2015) essa premiação,  iniciou em 1998,  por meio de uma parceria
entre a L’Oréal e a UNESCO, e foi denominada “For Woman in Science”, foi o primeiro pro
grama dedicado a mulheres cientistas no mundo, segundo tal premiação tem como propósito
todos os anos identificar, recompensar, incentivar e colocar sob os holofotes excepcionais
cientistas de todos os continentes. Posteriormente esse programa foi desenvolvendo pre
miações localizadas em diferentes países, tendo por objetivo promover a equidade de gênero
e premiar por ano 7 mulheres cientistas em cada país da premiação, sendo as ganhadoras
premiadas de acordo com o país que elas residem e estão concorrendo.
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Essa premiação, segundo L’oréal (2015), no ano de 2015 completa dez anos de sua atua
ção no Brasil. Além de ser conhecida no Brasil, também é a nível mundial em diferentes paí
ses. Ela apresenta uma grande disponibilidade de materiais, e já atingiu um grande número
de mulheres premiadas – quando comparado a outras premiações para mulheres cientistas
– bem como de sujeitos/as que tiveram a possibilidade de conhecer por meio dos artefatos
culturais, como por exemplo, o vídeo analisado neste trabalho, que é possível ser acessado
via internet, e que apresenta um resumo dos dez anos dessa premiação no Brasil e faz refe
rência as demais premiações desse programa em outras regiões do mundo. Nesse contexto,
identificouse nesse artefato cultural – “10 anos do Prêmio: Para Mulheres na Ciência” – al
guns discursos acerca das mulheres cientistas. 

Portanto, buscamos com essa pesquisa tecer algumas problematizações, sobre as imagens
presentes nesse artefato. A partir dos entendimentos de Maria Schwengber (2012, p.265) com
preendemos essas imagens “como um texto discursivo e enunciativo, visível, que também conta
a história contemporânea”.  Estamos entendendo o discurso como uma construção cultural,
no qual suas formas de enunciação produzem subjetividades, que colocam em xeque as nossas
certezas, e transitoriedade de nossas convicções (Xavier, 2009). Nesse sentido, nos utilizamos
de algumas ferramentas da análise do discurso para a análise do artefato apresentado.

Nesse sentido, entendemos que o discurso não descreve apenas os objetos dos quais
fala, mas que ao falar também constitui esses objetos (Foucault, 2004). Por meio das análises
culturais, consideramos que os discursos constroem “de forma sistemática, versões do mundo
social e natural e para o modo como ele/s posiciona/m os indivíduos nas relações de poder”
(Fischer, 2002, p. 86). Ao trabalhar com a análise do discurso nesse perspectiva se busca

problematizar a frágil simplificação no ato de atribuição de tal ou qual sentido às palavras,
aos símbolos ou as imagens; e mais do que isso complexificar a relação supostamente ine
quívoca entre o que se diz e o que se queria dizer, além de questionar a linearidade da pró
pria explicação, presente naquilo que é comunicado. (Fischer, 2013,p.125)

Além disso, para realizar essa pesquisa é necessário traçar caminhos através dos con
ceitos que Foucault (2004) nos apresenta entendendo que cada época produz sua/s ver
dade/s, e as condições de suas enunciações, ao analisar  se procura ficar no nível do que foi
dito em determinado período/tempo. Sendo que o “dito pode ser entendido ou chamado
de enunciação. Assim, as enunciações são todas as coisas ditas sobre algo” (Henning, 2014,
p.846), no caso de nossa pesquisa, sobre o que é dito sobre as mulheres na ciência. Neste
artigo, restringimonos às enunciações presentes no vídeo sobre os dez anos da premiação
para mulheres na ciência do Brasil. Para tanto, ao analisar as enunciações, buscamos apre
sentar o contexto social, histórico, político e econômico, como algumas condições de possi
bilidade para que algo fosse dito naquele momento e não em outro.

Tecendo algumas análises: 10 anos do programa “Para Mulheres na Ciên
cia”
Olhar para o vídeo dos dez anos da premiação “Para Mulheres na Ciência” do Brasil, nos pos
sibilitou questionar algumas verdades e discursos que estão sendo postos com relação à mu
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lher na ciência, bem como pensar algumas rupturas.  Qual a condição da mulher cientista
na contemporaneidade está sendo evidenciada por essa premiação? Nesse sentido, busca
mos tecer algumas análises sobre essa premiação.

Figura 1  Mulher: mãe, esposa e cientista
Fonte:

http://www.paramulheresnaciencia.com.br/para
mulheresnaciencia10anos2015/ 

A partir da imagem da figura 1 podemos perceber que há um conjunto de valores e pe
dagogias propostos, é possível observar o quanto esta questão da mulher ser mãe está im
bricada na imagem, quem sabe pela naturalização da mulher mãe que se tem em nossa
sociedade. Essa representação da mulher ligada ao privado, ou seja, os/as filhos/as, ao ma
rido e o lar está muito presente em toda a nossa sociedade.A dupla jornada de trabalho fe
minina, tem marcado de certa forma nossa sociedade, pois o homem realizar as tarefas
domésticas está fazendo um favor, pois isso ainda seria uma tarefa da mulher. 

Para Fabiane Silva(2013, p.6),

é importante considerar que a entrada das mulheres na ciência, esfera pública, necessaria
mente, não as tem desobrigado das responsabilidades com o cuidado da casa e filhos, já
que persiste a tradicional divisão sexual do trabalho. Desse modo, a mulhermãe pesquisa
dora, se depara com uma jornada excessiva na qual precisa dar conta das exigências da vida
acadêmica e das responsabilidades familiares. 

Nesse sentido, as mulheres além de serem cientistas em tempo integral ainda tem as
atividades do lar, como ser mãe e cuidar da casa. Obrigações que foram sendo construídas
por meio da divisão sexual do trabalho, que implicaram na dupla jornada de trabalho que
acabam por caracterizar o cotidiano de muitas mulheres. De acordo Fanny Tabak (2002), as
relações que estão presentes entre a mulher e a ciência, apontam alguns desafios que as
mulheres ainda vêm enfrentando, buscando explicações em raízes políticas e culturais para
essas dificuldades. No livro a autora e fundadora no início dos anos 80, do Núcleo de Estudos
da Mulher na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRJ), aponta alguns mo
vimentos e políticas de ação afirmativa, que foram discutidas em mesas redondas, simpósios
e seminário, como uma medida de estar buscar alternativas para promover ações que visi
bilizem a figura feminina dentro da ciência. 

As mulheres muitas vezes para se tornarem vozes visibilizadas na ciência acabam assu
mindo um modelo de produção “masculino”. Esse modelo de produtividade científica, é es
treitamente relacionada com a produção acadêmica e algumas posturas científicas para
obtenção de recursos. Na próxima figura podemos notar essas posturas.
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Figuras 2  ser cientista, algumas posturas neces
sárias

http://www.paramulheresnaciencia.com.br/para
mulheresnaciencia10anos2015/

A produção acadêmica ainda é a forma atual de quantificar um/uma pesquisador/a.
Para se conseguir uma alta produtividade é necessário realizar pesquisas, as quais impõe de
terminados hábitos ditos científicos, como o uso de jaleco e alguns instrumentos de labora
tório, como por exemplo, o uso de tubo de ensaio o qual está presente na figura 2. Esse tipo
de representação ainda aparece porque, foi a imagem constituída durante anos na sociedade
sendo (re)produzida e ensinada por meio de pedagogias culturais, sendo essa representação
uma construção que atravessa diversos espaços educativos “onde o poder é organizado e
difundido incluindose bibliotecas, TV, cinemas, jornais, revistas, brinquedos, propagandas,
videogames, livros, esportes, etc”. (Steinberg, 2001, p.14). De acordo com Claudia Vianna
(2013, 171)

Nossa socialização interfere na forma como nós – homens e mulheres – nos relacionamos,
nas profissões que escolhemos e na maneira como atuamos. Não para dizer que sempre foi
assim, ou que é próprio de nossa “natureza”, mas para afirmar que as expressões das mas
culinidades e das feminilidades são historicamente construídas e referemse aos símbolos
culturalmente disponíveis em uma dada organização social.

Nesse sentido notamos o quanto à sociedade interfere no modo como somos consti
tuídas, e nas posições de sujeitos que tomamos como verdadeiras, bem como o quanto nós
interferirmos nela. Também por meio figura 3 é possível ver uma “super cientista”, que pre
cisa realizar grandes pesquisas.

Figura 3 – Super cientista
http://www.paramulheresnaciencia.com.br/para

mulheresnaciencia10anos2015/
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Através da imagem podemos perceber o que Londa Schiebinger (2001), chamou de
“Einsteins femininos”,  que foi uma tentativa das mulheres na década de 1970 de  buscar o
nome de grandes cientistas  para contrabalançar os estereótipos de grandes cientistas do
sexo masculino. 

A busca das cientistas por serem conhecidas e reconhecidas para Ferreira (2013, p.6)
tem como “o mérito, reconhecimento, respeito. Na lógica meritocrática cada sujeito está na
posição que merece, devido ao esforço, dedicação e capacidade individual”. Podemos pensar
sobre essa discussão através da figura 4.

Figura 4: a noite das laureadas
http://www.paramulheresnaciencia.com.br/para

mulheresnaciencia10anos2015/

A entrega da premiação ocorre por meio de uma cerimônia, que conta com a presença
das ganhadoras atuais, algumas de outras edições, dos familiares das ganhadoras atuais,
amigos/as, jornalistas, representantes de entidades científicas do país, entre outras perso
nalidades. Na figura 4 podemos ver alguns representantes da ABC, e algumas laureadas do
ano de 2015. Através desses aspectos percebemos que quem não atende a esses critérios
de produtividade, não uma cientista merecedora dessa premiação, a qual representa apenas
um tipo de mulher e algumas áreas, as quais estão presentes essa premiação.

Notamos a partir do edital que através de um de seus critérios, áreas do conhecimento,
de certa forma ocorre a “exclusão” das Ciências Humanas e Sociais como área da ciência. Ao
olhar para essa ausência como um dado que também produz significados, podemos proble
matizar a representação de que a área de Ciências Humanas não é considerada uma ciência
que merece premiação, ao contrário das diversas áreas da ciência contempladas pela pre
miação, ou o fato de que apenas se considera como uma cientista mulher merecedora de
uma premiação aquela que atua nas áreas apontadas nesses materiais. Pensando nos modos
de endereçamento desse  artefato ele visa determinado público, nesse caso mulheres cien
tistas das áreas apontadas por essa premiação, ou que de certa forma são capturadas pelos
discursos presentes nessa produção.

Algumas considerações
Transitar pelas imagens presentes nesse artefato com relação às mulheres na ciência nos

possibilitou problematizar representações e discursos que tem sido evidenciados sobre mu
lheres cientistas dentro do cenário histórico, político e cultural do Brasil contemporâneo, o qual
foi sendo produzido em meio a diversos discursos culturais, econômicos e científicos, que de
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certa forma estão articulados entre si.  Percebemos também o quanto alguns artefatos produ
zem e reproduzem determinados representações, as quais foram socialmente construídas. 

Através das análises foi possível refletir acerca da dupla jornada de trabalho – ser mãe,
cientista e esposa – alguns estereótipos presentes em nossa sociedade referente as/os cien
tistas,  a necessidade de ter um bom desempenho acadêmico em termos de produtividade
– ser uma “super cientista” – e o mérito em relação as mulheres que conseguem ser uma
“super cientista”.

Sabemos que as discussões e problematizações que procuramos desenvolver ao longo
desse artigo, não são definitivas ou inquestionáveis, mas apresentam apenas algumas refle
xões sobre as mulheres na ciência, a partir de um olhar inquieto que desestabilizou nossas
certezas e nos provocou a questionar e problematizar alguns padrões e discursos que estão
presentes com relação às mulheres na ciência.
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