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São Paulo, 1 de Março de 2002 
 
Prof. José Roberto Leite 
Presidente 
Sociedade Brasileira de Física 
 
Caro Prof. Leite, 
 
Em primeiro lugar, quero agradecer à SBF o apoio dado à delegação brasileira que 
participará da International Conference on Women in Physics, uma iniciativa da 
International Union of Pure and Applied Physics. A conferência é apoiada também por 
várias outras Sociedades de Física, como a American Physical Society e a European 
Physical Society, e marca o início de um esforço para promover maior participação 
feminina na nossa área de pesquisa.   
 
A própria conscientização de que a participação feminina poderia ser muito maior, é já 
um reflexo da atual inclusão da mulher nessa área de pesquisa, inclusão essa 
praticamente inexistente há menos de um século. Entretanto, é fato indiscutível que 
participação feminina é minoritária. A visão que norteia o grupo da IUPAP é que a 
maior participação feminina trará ganhos para a pesquisa, e que para promovê-la 
devemos entender porque existe a situação de inequivalência, e como fazer para 
revertê-la. 
 
O que venho pedir à SBF, no papel de “team leader” do grupo brasileiro, é que abrace 
definitivamente esse esforço, patrocinando a ação no Brasil. Para tal, o primeiro passo 
já foi dado apoiando a nossa delegação à conferência de Paris. O que peço é que, na 
seqüência, tenhamos um espaço virtual na sede eletrônica da SBF. Esse espaço seria 
utilizado para, inicialmente, colocar informações sobre os resultados da Conferência 
de Paris, e posteriormente manter um banco de dados quantitativos e qualitativos 
sobre a posição feminina comparativa, no Brasil e, na medida do possível, no mundo. 
 
Se, como espero, a SBF puder acolher essa iniciativa, coloco-me à disposição para os 
entendimentos que se fizerem necessários quanto à gerência da página, e da 
atividade em geral. 
 
Contando com o apoio dessa Sociedade e agradecendo desde já, 
 
 

 
Profa. Dra. Marília Junqueira Caldas 

Líder de Grupo 
IUPAP Conference on Women in Physics 

 


