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A “justa medida”

• Cada vez mais assistimos a uma reclamação por uma maior representação de diversidade na 

Ciência. A este facto não será ́ alheio o igualmente crescente número de estudos confirmando a 

hipótese de que a sustentabilidade é alcançada quando a presença de mulheres nos lugares de 

decisão (de poder) representa a “justa medida”.

• Sendo certo que a “justa medida” em muito difere nos diversos pontos do globo. É nossa 

intenção dar uma imagem geral do que se passa no mundo a esse respeito e passar a escrutinar 

as diferentes aceções que o termo cientista pode abrigar e revelar alguns aspetos que se 

prendem com a estereotipia de género no que à Ciência diz respeito. A invisibilidade será  um 

mito? 



A “justa medida”: o exemplo do cenário atual

• As condições impostas pela COVID-19 mudaram as 

condições desta apresentação, mas também 

servem de ponto de partida para reflexão:

• Existem diferenças no modo como mulheres e homens 

académicos tiveram suas carreiras afetadas pela pandemia de 

SAR-COV2?

• A resposta é SIM, especialmente se for uma família composta 

por filhos como demonstram os artigos: Pinho-Gomes et al, 

2020; Garcia, 2020; Andersen et al, 2020; Kibbe, 20202; 

Oleschuk, 2020; Mileno, Martucci & Manzo, 2020

Fonte: Pinto-Gomes et al, 2020



https://vimeo.com/405966332



Mulheres em Museus

• Musas ou produtoras de 
conhecimentos?
• Onde estão as grandes 

artistas ou cientistas?
• Funcionárias do serviço 

educativo ou gestoras e 
curadoras?
• Afinal, onde estão as 

mulheres nos museus?



No modelo de dupla-hélice do ADN de Watson e Crick no Science 
Museum de Londres, não há nenhuma citação há imagem do raio-X 
de Rosalind Franklin que foi essencial para a construção deste 
modelo. 

Fonte: Mariana Soler, 2018.



W_Impact_S
Apresentado à CIG (Comissão para Cidadania e Igualdade de Género), o projeto W_Impact_S (Women Impact of Science) e tem 

como objetivo analisar a representação das mulheres em espaços de divulgação da ciência em Portugal.

• Para tanto, foram listados cincos objetivos específicos: 

• (1) Avaliar como são abordadas as mulheres e as questões relacionadas com o género em ciência nos Centro Ciência Viva das 

cinco unidades territoriais portuguesas continentais para fins estatísticos (Norte, Centro, Alentejo, Algarve e Lisboa);

• (2) Desenvolver um perfil das exposições da Rede Ciência Viva;

• (3) Discutir se existe alguma tendência na abordagem das mulheres representadas; 

• (4) Disseminação dos resultados, por meio de workshop, eventos e, mais amplamente, nas redes sociais (webpage da AMONET, 

Facebook institucional e EPWS, parceiros do projeto e CCV); 

• (5) Produção de guião de boas-práticas para abordagem de género em espaços de comunicação da ciência. 



Alguns exemplos do uso excessivo de 
linguagem associada ao masculino

Modelo de corpo humano é 
masculino

A logo da exposição é um rapaz fazendo 
desporto

”Homem” é sinónimo de 
humano.



Exemplos de imagens de cientistas exclusivamente 
relacionadas a figuras masculinas



Reforço de estereótipos de mulheres em 
posições de cuidados e/ou educadoras

Cientista mulher com 
caráter bravo e punitivo

Produção artística e sensível

Mulheres representadas como 
esposas
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