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13 de maio

“Eles combinaram de nos 
matar, mas nós combinamos 
de não morrer”. 

Conceição Evaristo, 
escritora, romancista, 
ensaísta



Gender Gap in Science

Todas: 
Regiões 
Disciplinas 
Níveis de desenvolvimento 

Mulheres sempre em posições menos favoráveis

https://zenodo.org/record/3697223#.XrwYx62ZPaY

https://zenodo.org/record/3697223#.XrwYx62ZPaY


Qual é o papel que cada um de nós tem (escravagista 
ou abolicionista contemporânex?) para, por meio do 
ensino, da pesquisa e da divulgação em/da Física 
tornar os nossos ambientes de ação e con(vivência) 
no mundo, mais diversos, com equidade e inclusão, 
no Brasil do século XXI que queremos (e precisamos) 
(re)construir?
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Fundação da SBF: 1966 
Criação do GT Gênero: 2003
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As inscrições vão até o dia 31 de maio de 2020 
Informações: www.sbfisica.org.br

http://www.sbfisica.org.br/?fbclid=IwAR0eAlwalT65A9I17mra5pwI4Bx3MVKxtwC7J8EPtknyF3kggV3KfveEfhA


★O “corpo” na Física 

★Ciências Humanas e Sociais 

★Operador Hamiltoniano 

★ “Problema” de N Corpos (variáveis) 

★ Linguagens

Diversidade, Equidade, 
Inclusão



  
★ Colonialismo, Patriarcado, Capitalismo 
★ Branquitude, Epistemicídio, Interseccionalidade 

Diversidade, Equidade, 
Inclusão

De que maneira a ciência moderna construiu a 
separação entre sujeito e objeto com a qual 
opera, e como essa divisão é parte fundadora 
do pensamento moderno? 

(Fanon, Sueli Carneiro, Cida Bento, C. Anta Diop, Carla Akotirene)



★ Penso, logo existo 

★Quem tem o direito de falar e de pensar 
sobre algo?



Ciência

Relações 
de poder

Dimensão 
política

Sociedade



SociedadeCiência e 
Tecnologia

Desigualdades sociais

Desigualdade na comunidade científica

Desigualdade de 
produção da C&T



Epistemologia

Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente

Historiografia



Desenvolvimento 
pensamento tradicional versus pensamento crítico

Alves-Brito et al, 2019, Nature Astronomy



RACISTA



MISÓGINO



LGBT+ 
FÓBICO



CLASSISTA



DESIGUAL



https://arxiv.org/abs/1912.08082

https://arxiv.org/abs/1912.08082


★ Quão diversa é a comunidade SBF? 
★ O que atrai as pessoas a seguir essa carreira? 
★ Quais são as principais dificuldades para se 

tornar e trabalhar como físicx? 
★ Há problemas de assédio sexual e moral nesta 

comunidade?  
★ Como xs físicxs são colocadxs no mercado de 

trabalho?

 Perguntas Fundamentais 



Amostra: 
Marcadores Sociais da Diferença

★ Gênero 
★ Sexo 
★ Orientação sexual  
★ Raça  
★ Etnia  
★ Origem geográfica 
★ Classe  
★ Idade  
★ Acessibilidade
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Resultados 
Perfil dos Respondentes



Formação Acadêmica



Origem Geográfica

Sul/Sudeste: 
59%

latitude



Etnia-Raça

Sexo

Brancos: 61%
Não Brancos: 30 %

Outros: 2 %



Gênero, Orientação Sexual

Cis: 95%
Trans: 2 %

Hetero: 88% 
Homo/Bi: 10%



Etnia-Raça

Formação  
Acadêmica

Formação  
Acadêmica

Sexo

pessoas 
negras 
desaparecem 
com 
progressão 
na carreira

mulheres 
desaparecem 
com 
progressão 
na carreira

Mais mulheres 
na licenciatura

Mais negrxs na 
licenciatura
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Inclusão e 
Accessibilidade • 41% : as dificuldades 

intrínsecas não foram 
uma barreira 

• Mulheres: 27% 
• visão baixa ou irregular 

(61 respostas) 
• limitações físicas e 

motoras (27) 
• distúrbio global do 

desenvolvimento (7)  
• e, dentre “outros”, o 

caso mais frequente foi 
o transtorno bipolar (7)

6.2%

93.8%



Resultados 
Motivação para estudar Física
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2. Contribuição ao progresso da ciência 
3. Não demonstram preocupação com status 
social e econômico da carreira
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Resultados 
Detectando dificuldades



Condição  
Socioeconômica 

necessidade de trabalho, 
necessidades familiares, 
falhas na educação, morando 
longe da universidade

Discriminação 

sexo, gênero ou orientação 
sexual, raça ou etnia, status 
socioeconômico, origem 
geográfica, cuidado de 
criança e religião



Mulheres vs Homens 

Mulheres: 46.7%
Homens: 1.2%

Negrxs 



Resultados 
Assédio



Assédio

Mulheres: 32%
Homens: 2%

Mulheres: 52%
Homens: 31%

alto entre mulheres negras, 
indígenas, LGBT+

alto entre mulheres negras, 
indígenas, LGBT+



Resultados 
Mercado de trabalho



• T / R-HE = docentes, pesquisadorxs em IES: 95% PhDs, 29% 
mulheres, 67% brancxs, 16% pardxs e 4% pretxs  

• SH: bolsistas
• MO: ocupações múltiplas 
• WW / WS: sem trabalho nem bolsa
• T-HS: professorxs do ensino médio

12%: acumulam trabalhos
3.6%: PhDs desempregadxs
41%: estudantes de graduação sem bolsas
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Homens Mulheres

com pelo menos 1 filhx

taxa 15% mais alta entre homens nas IES

65%

44%



Considerações Finais



As ciências, principalmente as ciências 
exatas, são desenhadas e definidas por 
meio do pensamento do homem branco, 
heterossexual e bem nascido e, a Física 
brasileira @ SBF, não é uma exceção



 SBF 
★ Homens: 68% 
★ Brancos: 61% 
★ Heterossexuais: 88% 
★ Sul/Sudeste: 59%

Brasil: 
Mulheres e negrxs 

são maioria 
54% Negrxs

(racismo estrutural:  
Silvio Almeida)



Interseccionalidade
★ Gênero 
★ Sexo 
★ Orientação sexual  
★ Raça  
★ Etnia  
★ Origem geográfica 
★ Classe  
★ Idade  
★ Acessibilidade

 Carla Akotirene



Assédio Moral e Sexual 

Branquitude (Cida Bento) 
Masculinidade (bell hooks) 
Patriarcado (Sueli Carneiro) 

#HeForShe



Condições Socioeconômicas
Meritocracia 



  
★ Novas l inguagens, epistemologias e 

metodologias no ensino, pesquisa e 
divulgação das ciências 

★ Inovação: impacto social da ciência, 
transformação da sociedade 

★ De(s)colonização das estruturas de poder 

★ Promoção da inclusão, da equidade e da 
igualdade nos processos científicos e 
tecnológicos 

★ Políticas públicas e ações afirmativas 



Gender Gap in Science, 2019



Seria a ciência e a tecnologia ações 
a f i rmat ivas para pessoas brancas, 
principalmente homens?



“Quanto mais se amplia o direito à 
e d u c a ç ã o , q u a n t o m a i s s e 
universaliza a educação básica e se 
democratiza o acesso ao ensino 
superior, mais entram para o espaço 
escolar sujeitos antes invisibilizados 
ou desconsiderados como sujeitos de 
conhecimento.” 

Nilma Lino Gomes 

Profa Emérita UFMG,  
ex-reitora da UNILAB e ex-Ministra 
de Estado
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