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Gênero, educação e ciência

Maria Eulina Pessoa de Carvalho

O que é gênero? O que é educação? O que é ciência? 

Como as palavras têm vários significados e os conceitos têm história, 
vamos examinar inicialmente cada termo/conceito, para então refletir sobre as 
relações de gênero na educação e na ciência, a partir da consideração de que as 
ciências, particularmente as naturais, e as tecnologias são campos masculinos, 
historicamente construídos assim.

Gênero (construções de masculinidade e feminilidade, culturalmente vari-
áveis) é um conceito criado pela teorização feminista, resultante da inserção e 
legitimação do movimento feminista (ainda que marginalmente) na academia. 
Diferenças de gênero implicam desigualdade. Relações de gênero (polares, assi-
métricas, hierárquicas) são relações de poder. Como construção cultural, social e 
educacional, gênero é uma estrutura de dominação simbólica, assim como classe 
e raça. Teóricas feministas e outros estudiosos das relações sociais apontam que 
as distinções de gênero (masculino/feminino) estruturam todos os aspectos da 
vida social e fazem parte de um complexo sistema de dominação masculina, 
fortemente institucionalizado e internalizado. As relações de gênero perpassam 
a construção de sujeitos/identidades, relações/práticas sociais, cultura/objetos/
lugares/representações/valores, impondo o princípio masculino como parâmetro 
universal (ABERCROMBIE; HILL; TURNER, 1994; BOURDIEU, 1999).
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De acordo com Fourez (1995), a ciência é o modo específico de conhecimento 
adotado pelo mundo ocidental moderno, uma ideologia de um saber universal. 
Representa um projeto, originalmente ligado à ideologia burguesa, de dominar 
o mundo e controlar o meio ambiente. De fato, “foi um instrumento intelec-
tual que permitiu à burguesia, em primeiro lugar, suplantar a aristocracia, e, 
em segundo, dominar econômica, política, colonial e militarmente o planeta” e 
seus sucessos serviram de base às ideologias do progresso (p. 163-164). Da pers-
pectiva sociológica, a ciência moderna é uma instituição, uma profissão, uma 
prática organizada, com uma comunidade de participantes, locais específicos de 
trabalho como os laboratórios, publicações, congressos, projetos, paradigmas, 
métodos e linguagem própria, hierarquias e relações de poder.

A ciência moderna, desde sua origem no século XVI, tem uma história 
construída por homens (brancos, de elite, cultos, cristãos, do hemisfério norte 
ocidental) e por atributos e valores ditos masculinos (racionalidade, objetivi-
dade, neutralidade ou não-envolvimento). No imaginário popular, o cientista 
é um herói moderno, admirado como benfeitor da humanidade: um homem 
genial, excêntrico, frio, desligado das coisas práticas, uma imagem na qual não 
cabem mulheres nem homens negros e indígenas.

Um dado que demonstra a ausência das mulheres da produção cultural 
e científica é a distribuição por sexo dos ganhadores do Prêmio Nobel 
(nobelprize.org). No total, de 1901 a 2007, o Prêmio Nobel foi conferido a 20 
organizações e 777 indivíduos, dos quais apenas 34 mulheres (4,37%). Só duas 
mulheres ganharam o Prêmio Nobel de Física, a rainha das ciências natu-
rais: Marie Curie, em 1903, e Maria Goeppert-Mayer, sessenta anos depois, em 
1963. Três ganharam o Prêmio Nobel de Química: Marie Curie (1911) outra 
vez, Irène Joliot-Curie (1935), sua filha, e Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964). 
Sete ganharam o Prêmio Nobel de Medicina: Gerty Cori (1947), Rosalyn Yalow 
(1977), Barbara McClintock (1983), Rita Levi-Montalcini (1986), Gertrude B. 
Elion (1988), Christiane Nüsslein-Volhard (1995), e Linda B. Buck (2004).

Fora do campo científico, o Prêmio Nobel de Literatura foi conquistado 
por 11 mulheres: Selma Lagerlöf (1909), Grazia Deledda (1926), Sigrid Undset 
(1928), Pearl Buck (1938), Gabriela Mistral (1945), Nelly Sachs (1966), Nadine 
Gordimer (1991), Toni Morrison (1993), Wislawa Szymborska (1996), Elfriede 
Jelinek (2004), Doris Lessing (2007); e 12 mulheres ganharam o Prêmio Nobel 
da Paz: Bertha von Suttner (1905), Jane Addams (1931), Emily Greene Balch 
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(1946), Betty Williams e Mairead Corrigan (1976), Madre Teresa (1979), Alva 
Myrdal (1982), Aung San Suu Kyi (1991), Rigoberta Menchú Tum (1992), Jody 
Williams (1997), Shirin Ebadi (2003), Wangari Maathai (2004).

Tomando-se como marco a Década da Mulher, 1975-1985, proclamada 
pela ONU, nenhuma mulher ganhou o Prêmio Nobel de Física ou de Química 
no último quartil do século XX, nem mais recentemente, no século XXI, 
embora seis das sete ganhadoras do Prêmio de Medicina situem-se a partir 
de 1977. As mulheres se destacam mais na Literatura e na Paz. Das 11 que 
ganharam o Prêmio Nobel de Literatura, ao longo da história do prêmio, 
cinco situam-se no período de 1991 a 2007, observando-se longos intervalos de 
ausência entre as ganhadoras de 1945, 1966 e 1991. A maioria das vencedoras 
do Prêmio Nobel da Paz (9 entre 12) situam-se no período de 1976 a 2004.

E no Brasil? Numa edição comemorativa dos 50 anos da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência – SBPC, com perfis de 60 cientistas notáveis 
(CARVALHO & COSTA, 1998), encontram-se apenas sete mulheres entre 50 
homens: Nise da Silveira (1905-1999), Carmen Portinho (1905-2001), Graziela 
Maciel Barroso (1912-2003), Maria von Paumgartten Deane (1916-1995), Marta 
Vanucci (1921- ), Carolina Martuscelli Bori (1924-2004) e Johanna Döbereiner 
(1924-2002). Em outra edição, mais recente (CANDOTTI, 2007), a lista de 
homens aumenta e a de mulheres proporcionalmente diminui: elas são sete para 
93 homens: as mesmas já citadas, substituindo-se Maria von Paumgartten Deane 
por Maria da Conceição Tavares (1930-). É interessante registrar que só duas 
mulheres presidiram a SBPC de 1949 a 2007: Carolina Bori, no período 1987-
1989 e Glaci Therezinha Zancan, por dois biênios: 1999-2001 e 2001-2003.

O Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq concede o Prêmio Pesquisador 
Emérito desde 2005 (www.cnpq.br). Em 2009, foi agraciada uma mulher, 
Maria da Conceição Tavares (Economia), para cinco homens. Em 2008 e 2007, 
foram agraciados respectivamente dez homens e nenhuma mulher. Em 2006, 
uma mulher foi agraciada, Aída Espínola (Química), para oito homens. Em 
2005, foram agraciados 23 homens e quatro mulheres: Lea Ferreira Camillo 
Coura (Medicina), Maria Isaura Pereira de Queiroz (Sociologia), Maria Yedda 
Leite Linhares (História) e Sueli Maria Marino Viegas (Astronomia). Assim, 
num universo de 56 homens, apenas 6 mulheres (10%) se destacaram na ciên-
cia brasileira a ponto de merecerem esse prêmio.
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Já o Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, institu-
ído pelo CNPq em 1981, englobando todas as grandes áreas do conhecimento, 
reconheceu o mérito de 38 homens, mas apenas de uma mulher ao longo do 
período 1982-2008: Maria Isaura Pereira de Queiroz, vencedora em 1997, em 
Ciências Sociais (www.cnpq.br).

Cabe lembrar que, no passado recente, a ciência justificou a inferioridade 
das mulheres e a dominação masculina atestando que elas tinham um corpo 
mais frágil e um cérebro diferente do dos homens, portanto eram menos inte-
ligentes ou ‘naturalmente’ desprovidas de certo tipo de inteligência necessária 
ao pensamento intelectual abstrato e à liderança na vida pública. Porém a 
ciência não tem sido eficaz para resolver as questões éticas e sóciopolíticas da 
humanidade (FOUREZ, 1995, p. 165) e tem sofrido críticas (pós-coloniais, 
pós-estruturalistas, feministas) por alimentar a corrida armamentista, a polui-
ção ambiental, a desigualdade entre países centrais e periféricos, a dominação 
e opressão de grupos e indivíduos.

A crítica pós-moderna (baseada em postulados relativistas, antifundacio-
nalistas, interconectivistas e dialógicos), em que se situa a crítica feminista, 
diz que os critérios de validação do conhecimento são baseados em noções 
ocidentais (e androcêntricas) de objetividade, neutralidade, racionalidade e 
dicotomia sujeito-objeto, tomadas como padrões universais (paradigma da 
ciência moderna). Em particular, a crítica feminista denuncia o androcentrismo 
da ciência moderna, descrevendo como a formação, as práticas e as instituições 
científicas permanecem gendradas (HUMM, 1989; SCHIEBINGER, 2001).

A teoria feminista envolve múltiplas perspectivas teóricas e políticas, con-
tribuindo para os debates sobre o ambientalismo, o pacifismo, a sexualidade, a 
pornografia e a pobreza do Terceiro Mundo. Sua originalidade consiste na articu-
lação entre teoria e prática/experiência, público e privado – representada no slogan: 
o pessoal é político (HUMM, 1989). Especificamente, a epistemologia feminista 
propõe a análise da posição dos sujeitos (contra uma epistemologia deslocalizada, a 
visão de lugar nenhum) e da política gendrada do conhecimento, em que as mulheres 
(e outros grupos oprimidos e marginalizados) têm pouco espaço como sujeito e 
objeto de conhecimento, e pouco poder e autoridade epistêmica na produção do 
conhecimento público (CODE, 2002). Reconhece o lugar da emoção, subjetividade 
e corpo no conhecimento, concebido como práxis, conscientização e empoderamento 
individual e coletivo (HUMM, 1989; DENZIN; LINCOLN, 2006).
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Filósofos da ciência contemporâneos corroboram a perspectiva feminista. 
Fourez (1995, p. 246), por exemplo, propõe “se refletir mais sobre o vínculo 
entre o patriarcado e a produção de uma sociedade gerida pela lógica da ciên-
cia e da tecnologia!” Santos (1989, 1999) reconhece a contribuição da crítica 
feminista para o movimento de desdogmatização da ciência ao analisar a tran-
sição da ciência moderna para uma ciência pós-moderna, decorrente da crise 
epistemológica do paradigma científico positivista, fundado no estatuto pri-
vilegiado da racionalidade científica, que não passa de um juízo de valor. Em 
síntese, afirma que o legado da ciência moderna é um conhecimento funcional 
do mundo que alargou as perspectivas de sobrevivência, porém hoje o desafio é 
saber viver, para o que se faz necessária outra forma de conhecimento que nos 
una pessoalmente ao que estudamos (1999, p. 53). O paradigma emergente 
(pós-moderno), traduzido como um conhecimento prudente para uma vida decente, 
parte do questionamento das relações entre a ciência e a ética (importância da 
virtude), o senso comum (a ser revalorizado) e a prática (a contribuição da ciên-
cia para a felicidade humana); e propõe a igualdade de acesso à competência 
cognitiva e linguística, ou seja, a sensocomunização da ciência. Vale a pena refletir 
sobre as quatro teses da ciência pós-moderna, por ele propostas – todo conheci-
mento científico-natural é científico-social; todo conhecimento é local e total; 
todo conhecimento é autoconhecimento; todo o conhecimento científico visa 
a constituir-se em senso comum – porém, nos limites deste texto, é suficiente 
destacar a desconstrução dos dualismos, a introdução da consciência no objeto 
do conhecimento (o objeto é a continuação do sujeito) e o caráter autobiográfico 
do conhecimento, convergentes com a epistemologia feminista.

Sendo todo conhecimento sobre nós mesmas/os, pois não apenas estamos 
conectados aos objetos do mundo, mas somos no mundo, a educação é o processo 
de construção de sujeitos e de sentidos para a vida individual e coletiva, a par-
tir de objetos, conhecimentos, valores e sentimentos herdados. É, em grande 
parte, violência simbólica (BOURDIEU; PASSERON, 1975), imposição e repro-
dução da cultura e das identidades hegemônicas (heterossexuais e gendradas), 
portanto, das relações de dominação de gênero, de modos de ser dicotômicos 
(masculino ou feminina), da cultura e da ciência androcêntricas, isto é, centra-
das em normas e valores masculinos. Pode ser também um processo de crítica, 
conscientização, autocrítica e transformação das relações sociais de dominação 
(FREIRE, 1987), particularmente da injustiça patriarcal, a exemplo da educa- injustiça patriarcal, a exemplo da educa-
ção feminista para a consciência crítica (BELL HOOKS, 2000).
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É importante lembrar que a história da educação das mulheres foi mar-
cada pela exclusão e, posteriormente (bem recentemente), pela inclusão com 
segregação. Elas só conquistaram o direito à educação com a instituição da 
escolarização compulsória, no século XIX, mas foram incluídas em escolas, 
classes, ramos do ensino ou áreas curriculares separadas – caneta para os meni-
nos, agulha para as meninas. No século XX, generalizou-se a co-educação no 
sistema público de educação básica de muitos países ocidentais e, finalmente, 
com a luta feminista pela igualdade dos sexos, desapareceram as barreiras for-
mais ao acesso das mulheres a quaisquer cursos superiores, porém persistem 
trajetórias diferenciadas por sexo e gênero na educação profissional e superior, 
e no mercado de trabalho.

No Brasil, as mulheres tiveram acesso aos cursos normais a partir de 1835, 
e aos cursos superiores a partir de um decreto imperial de 1881. Porém, como 
poucas tinham acesso ao curso secundário e o curso normal era terminal, isto 
é, não habilitava ao ingresso em cursos superiores, durante a primeira metade 
do século XX, a formação profissional superior de mulheres foi mínima 
(BELTRÃO; TEIXEIRA, 2004). A partir da década de 1970, é que elas 
ingressaram massivamente nos cursos superiores, principalmente nas áreas de 
Ciências Humanas e Sociais (ROSEMBERG, 1994). Na década de 1990, a 
notável expansão do sistema educacional brasileiro em todos os níveis tornou 
visível o enorme crescimento das taxas gerais de escolaridade feminina, de tal 
forma que, no final dessa década, as mulheres haviam ultrapassado os homens 
em conclusões do ensino fundamental, médio e superior. Em 1998, elas eram 
54% dos estudantes e 61,4% dos graduados do ensino superior (INEP, 1999). 
Dados de 2003 confirmam essa vantagem, observando-se inclusive um índice 
maior de inclusão das mulheres no ensino superior, como docentes, e na pós-
graduação, como estudantes e docentes (GODINHO et al, 2005).

Todavia, em que cursos superiores e carreiras elas se situam? É preciso 
comparar as matrículas e graduações por sexo e curso superior para 
dimensionar as mudanças. Vejamos uma ilustração, com dados da Universidade 
Federal da Paraíba. No período de 1961 a 1976, de acordo com levantamento 
realizado por Peres (1977), o número de graduações de mulheres na UFPB 
chegou a 46%, notando-se o crescimento da participação das mulheres em 
cursos como Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Medicina e, especial-
mente, Direito. Nas Engenharias, porém, a presença delas era mínima: a Civil 
formou as primeiras mulheres a partir de 1968, atingindo 9% de graduações 
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femininas no período; a Mecânica, que graduou sua primeira turma em 1970, 
teve apenas duas mulheres formadas entre 104 homens até 1976. Os cursos 
de Letras, Pedagogia, Serviço Social e Enfermagem se consolidavam como 
redutos femininos.

Observando-se as matrículas da UFPB no 1º semestre de 2005, constata-
se que a distribuição de estudantes por área e curso continua reproduzindo o 
fenômeno da sexualização/generificação das carreiras: as mulheres continua-
vam majoritariamente concentradas nos cursos de Pedagogia (87,5%), Nutrição 
(87,5%), Serviço Social (86,7%), Enfermagem (78%), Psicologia (76,3%), Letras 
(69,4%), Biblioteconomia (69,4%) e Educação Artística (63%); e com presença 
mínima nos cursos de Engenharia Mecânica (4%), Ciências da Computação 
(7,9%) e Física (10%). As matrículas femininas em Engenharia Civil chegavam 
a 20,7%; em Matemática a 26,2%; em Música e Filosofia a 29,7% e 25,5%, 
respectivamente. Somente em um curso da área tecnológica, elas eram majori-
tárias: Arquitetura (81,3%), associada com a decoração do lar.

A persistência da divisão de gênero do conhecimento e do trabalho 
segrega as mulheres a ocupações desvalorizadas, precárias e mal-pagas, refor-
çando a invisibilidade do trabalho de reprodução, paralelamente ao ingresso 
de algumas delas em carreiras masculinas (ROSEMBERG, 1994, 2002). 
Atualmente, Hirata (2002, p. 345) aponta uma bipolarização do trabalho femi-
nino: “um dos pólos é constituído de profissionais altamente qualificadas e 
bem remuneradas (engenheiras, arquitetas, médicas, professoras universitárias, 
gerentes, advogadas, juízas etc.), e outro de trabalhadoras ditas não qualifi-
cadas, ocupando empregos mal remunerados e não valorizados socialmente”, 
caso exemplar do emprego doméstico. Porém, os ganhos das mulheres são 
sempre inferiores aos dos homens, mesmo nos novos campos profissionais ou 
naqueles campos tradicionalmente masculinos, como Medicina, Engenharia, 
Arquitetura e Direito (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000, p. 67). Apesar de 
mais escolarizadas, as mulheres trabalhadoras têm salário médio 30% inferior 
ao dos homens em todos os setores de atividade econômica (www.ibge.org.br); 
em 2003, elas ganhavam menos do que os homens tanto na faixa de renda 
superior quanto inferior: entre os que tinham mais de 11 anos de escolaridade, 
as mulheres ganhavam R$ 695 e os homens R$ 1.362; entre os que tinham 
menos de um ano ou nenhuma escolaridade, as mulheres ganhavam R$ 173 e 
os homens R$ 265 (GODINHO et al., 2005).
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Em geral, a presença das mulheres continua reduzida nos campos da ciên-
cia, tecnologia, política, altos negócios e nos cargos de chefia (HIRATA, 2002). 
Mesmo nas universidades, no contexto da gestão e da pesquisa acadêmica, são 
pouquíssimas as mulheres reitoras e pesquisadoras seniores, inclusive nas áreas 
de conhecimento mais feminizadas, onde os homens tendem a se destacar. No 
serviço público, particularmente na educação, campo feminino, são pouquíssi-
mas as secretárias de educação municipais e estaduais, sem falar de ministras 
– as mulheres se concentram na educação infantil e séries iniciais do ensino 
fundamental, os níveis de ensino menos profissionalizados e remunerados.

Nos Estados Unidos, onde há estatísticas sobre mulheres na ciência desde a 
década de 1970, constatou-se a segregação hierárquica (o número de mulhe-
res diminui à medida que se sobe na escada do poder e prestígio), a segregação 
territorial (as mulheres se concentram nas ciências soft, sociais, da vida e do 
comportamento, onde os salários e o prestígio são mais baixos), bem como a 
segregação institucional (elas raramente são contratadas como professoras de 
universidades de elite) (SCHIENBINGER, 2001, p. 76-80). Também se obser-
vou que os homens se dão melhor em campos femininos (como Enfermagem) 
do que as mulheres em campos masculinos (como Física e Engenharia) e que os 
salários médios de mulheres cientistas são mais baixos do que os dos homens, 
porque elas se concentram em campos menos bem pagos, mas também mesmo 
dentro do mesmo campo (p. 79-80). 

A reprodução da ordem de gênero no trabalho,  
na educação e na ciência

Como explicar a reprodução da sexualização/generificação do traba-
lho/carreiras e a exclusão das mulheres das posições de alta remuneração, 
prestígio, poder, no contexto do atual sucesso educacional das mulheres? Não 
havendo barreiras formais ao acesso delas a quaisquer cursos superiores e car-
reiras, a não-escolha de “cursos masculinos” e de carreiras científicas significa 
autoexclusão? (CARVALHO, 2006). 

De acordo com Cranny-Francis et al. (2003), quando, na década de 1950, 
o sociólogo Talcott Parsons previu o crescimento da participação das mulheres 
na força de trabalho em empregos de baixa remuneração e status inferior, vistos 
como uma extensão dos papéis familiares, sugeriu que o menor interesse delas 
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pelo desenvolvimento de carreiras asseguraria a complementaridade dos papéis 
de gênero, a estabilidade da família e ausência de competição entre os sexos. 
No final do século, o sociólogo Pierre Bourdieu (1999, p. 102-103) constatou 
que a “(re)construção social dos princípios de visão e divisão geradores dos 
gêneros” se dava, contraditoriamente, pelas “transformações dos mecanismos 
e das instituições encarregadas de garantir a perpetuação da ordem dos gêne-
ros”, entre as quais a educação. Por um lado, a cultura acadêmica tradicional 
veiculada pela escola é fator decisivo de mudança, já que o aumento do acesso 
das mulheres à instrução correlaciona-se à independência econômica e à trans-
formação das estruturas familiares (p. 107); por outro lado, o sistema escolar 
contribui para a “permanência dentro da mudança e pela mudança” da ordem 
de gênero na economia produtiva e reprodutiva, e no mercado de bens simbóli-
cos. O princípio de divisão e de dominação se aplica às disciplinas duras versus 
moles e, dentro de cada disciplina, atribui “aos homens o mais nobre, o mais 
sintético, o mais teórico e às mulheres o mais analítico, o mais prático, o menos 
prestigioso” (p. 109-110); enfim, estabelece os padrões legítimos das práticas e 
define a excelência como masculina. 

Segundo Bourdieu (1999), a razão androcêntrica divide e hierarquiza o 
mundo, as atividades produtivas e reprodutivas, segundo o princípio da infe-
rioridade e da exclusão da mulher; os homens detêm o

monopólio de todas as atividades oficiais, públicas, de repre-
sentação”, [são os senhores do] “sistema de estratégias de 
reprodução ... do capital simbólico: estratégias de fecundi-
dade, matrimoniais, educativas, econômicas, de sucessão, 
todas elas orientadas no sentido de transmissão dos poderes e 
dos privilégios herdados (BOURDIEU, 1999, p. 60-62). 

As antigas estruturas da divisão sexual permanecem objetivadas nas car-
reiras e nos cargos segundo três princípios práticos: (1º) “as funções que convêm 
às mulheres se situam no prolongamento das funções domésticas: ensino, cui-
dados, serviços”; (2º) “uma mulher não pode ter autoridade sobre homens” e, 
portanto, tende a ser “preterida por um homem para uma posição de autori-
dade ou ser relegada a funções subordinadas, de auxiliar”; (3º) o homem tem “o 
monopólio da manutenção dos objetos técnicos e das máquinas” (BOURDIEU, 
1999, p. 112-113).
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Ora, as definições diferenciais de habilidades masculinas e femininas, bem 
como a valorização das primeiras e desvalorização das últimas são reproduzidas 
na escola: as meninas aprendem que os meninos é que são bons em mate-
mática e tecnologia, e seguem para as faculdades, cursos e especialidades de 
menor prestígio; também aprendem que devem ser dóceis e servis, ou seja, 
não-competitivas e atraentes aos olhos masculinos. Mais tarde, elas assumirão 
a responsabilidade pelo cuidado das crianças e as tarefas domésticas, inves-
tindo menos nas carreiras, reproduzindo, assim, o caráter gendrado do trabalho 
(produtivo/reprodutivo, instrumental/expressivo). Uma ilustração recente: as 
análises dos resultados do SAEB 2003 apontaram diferenças de rendimento 
entre meninos e meninas, conforme o gênero da matéria escolar: meninas 
têm notas mais altas em Português e meninos em Matemática. No ENEM 
2003, as meninas se saíram melhor em redação e os meninos na parte objetiva 
(GODINHO et al., 2005), o que indica que conhecimentos e habilidades con-
tinuam sendo gendrados no processo de escolarização.

Como explica Bourdieu (1999), as diferenças e oposições de sexo 
e gênero se inscrevem em estruturas objetivas e subjetivas: apresen-
tam-se “em estado objetivado nas coisas, em todo o mundo social e, em 
estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes” (p. 17). Habitus são 
estruturas psicossomáticas duráveis, adquiridas na socialização primária, na 
família e na escola, já que nela as crianças ingressam cada vez mais cedo. 
Os habitus de gênero resultam do trabalho pedagógico psicossomático 
de nominação, inculcação e incorporação através de variadas e constantes 
estratégias de diferenciação de meninas e meninos, implícitas e explícitas 
nas práticas de vários agentes e instituições – família, igreja, escola, meios 
de comunicação, estado. Assim, “a educação primária... favorece mais nos 
meninos as diferentes formas da libido dominandi” (BOURDIEU, 1999, 
p. 71), facultando-lhes o desenvolvimento da força física e o domínio dos 
movimentos e espaços amplos. Excluídas do jogo do poder, as meninas são 
educadas para entrarem nele “por procuração, isto é, em uma posição ao 
mesmo tempo exterior e subordinada, e a dedicar ao cuidado do homem uma 
espécie de terna atenção e de confiante compreensão”, aprendendo tais ten-
dências afetivas juntamente com a impotência feminina (BOURDIEU, 1999, 
p. 77-97), a “submissão encantada que constitui o efeito característico da 
violência simbólica” (BOURDIEU, 1999, p. 53).
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No mundo público, laboral, os cargos, sobretudo os de poder, são talhados 
para homens e não para mulheres:

A definição de um cargo, sobretudo de autoridade, inclui 
todo tipo de capacitações e aptidões sexualmente conotadas: 
se tantas posições dificilmente são ocupadas por mulheres é 
porque elas são talhadas sob medida para homens.... Para che-
gar realmente a conseguir uma posição, uma mulher teria que 
possuir não só o que é explicitamente exigido pela descrição 
do cargo, como também todo um conjunto de atributos que 
os ocupantes masculinos atribuem usualmente ao cargo, uma 
estatura física, uma voz ou aptidões como a agressividade, 
a segurança, a ‘distância em relação ao papel’, a autoridade 
dita natural etc., para as quais os homens foram preparados e 
treinados tacitamente. (BOURDIEU, 1999, p. 78) 

Em suma, na perspectiva de Bourdieu, as trajetórias escolares e as inserções 
ocupacionais de homens e mulheres são construções simbólicas baseadas em 
habitus de gênero, por sua vez, construções educacionais. O conceito de habitus 
explica a reprodução e dimensiona a dificuldade da mudança da ordem de sexo/
gênero, pois as relações de dominação são somatizadas, naturalizadas na relação 
de causalidade circular entre as estruturas objetivas do espaço social e as dis-
posições psicossomáticas produzidas nos sujeitos (BOURDIEU, 1999, p. 71). 
A persistência das relações de dominação de gênero decorre, então, da relação 
circular, de mútuo condicionamento, entre princípios de visão e princípios de 
divisão, em que a subjetividade (corporificada) é continuamente confirmada e 
reforçada pela objetividade da organização social e de relações sociais baseadas 
em divisões de sexo e gênero, de tal modo que a experiência do mundo social, 
ou seja, a percepção da concordância entre as estruturas sociais e as estruturas 
cognitivas legitima a apreensão das divisões arbitrárias como naturais (p. 20).

Por isso, o habitus dominante ou dominado, “lei social incorporada” 
(BOURDIEU, 1999, p. 64), se expressa como investimentos ou abstenções 
e pode 

[...] sobreviver durante muito tempo depois de desaparecidas 
suas condições sociais de produção ... [ou] mesmo quando 
as pressões externas são abolidas e as liberdades formais 
– direito de voto, direito à educação, acesso a todas as pro-
fissões, inclusive políticas – são adquiridas, [caso em que] 
a auto-exclusão e a ‘vocação’ ... vêm substituir a exclusão 
expressa. (BOURDIEU, 1999, p. 51-52).
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Antes de concluir: a discussão no campo  
de estudos feministas

Desde a década de 1960, as feministas têm posto questões acerca da redu-
zida participação das mulheres no campo científico. O que vale como ciência? 
Há maneiras de compreender a natureza e responder a necessidades humanas 
que não contam como “ciência”, como os conhecimentos indígenas das mulhe-nhecimentos indígenas das mulhe-
res (SCHIENBINGER, 2001). 

A exclusão das mulheres tem consequências para a ciência e o 
conhecimento humano em geral? A identidade de gênero do/a cientista 
influencia o conteúdo da ciência? Quando as mulheres ingressam na 
ciência, trazem valores e prioridades diferentes? Elas fazem ciência de 
uma maneira diferente, ou seja, existe um estilo feminino na ciência? 
(SCHIENBINGER, 2001, p. 32, 43-44). De um ponto de vista feminista, o 
“estilo científico feminino” não seria vinculado ao sexo biológico, mas à pers-
pectiva política.

Postulados do feminismo liberal e do feminismo da diferença ali-
mentaram o debate em torno dessas questões. As mulheres são essencialmente 
iguais aos homens (seres humanos com virtudes e defeitos aprendidos/culti-
vados) ou diferentes (mais comprometidas com a vida e com valores como o 
cuidado e a compaixão, graças ao dom de gerar)? Elas se adequariam às prá-
ticas hegemônicas, pondo-se a serviço de uma ciência que cria conhecimentos 
e artefatos de destruição e dominação ou lançariam novas questões, métodos 
e valores, redirecionando as práticas científicas? Enfim, se elas são diferentes, 
supostamente desinteressadas do fazer científico, elas deveriam mudar para 
ingressar no clube dos cientistas, ou, inversamente, a cultura e as práticas da 
ciência é que deveriam mudar para incorporar mulheres e valores femininos?

Como lembra Londa Schienbinger (2001), o feminismo liberal lutou para 
dotar as mulheres das habilidades e oportunidades necessárias para vencer 
num mundo masculino e gerou a doutrina da ação afirmativa, que acelerou o 
ingresso das mulheres nas profissões. Todavia, concebeu a igualdade como uni-
formidade e assimilação, propondo que “as mulheres sejam como os homens 
– culturalmente ou mesmo biologicamente” (p. 23), que elas simplesmente 
ingressem na ciência normal, sem que a “cultura ou o conteúdo das ciências 
precise mudar para acomodá-las” (p. 24). O feminismo da diferença enfatizou 
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as diferenças culturais e não a uniformidade entre homens e mulheres e pro-
pôs reavaliar atributos desvalorizados como “femininos”, como subjetividade, 
sentimento, empatia e cooperação. Afirmou a necessidade de “mudanças, não 
apenas nas mulheres, mas também nas aulas de ciência, nos currículos, labo-
ratórios, teorias, prioridades e programas de pesquisa” (p. 24). Todavia, foi 
criticado pela visão reducionista, unitária e romântica de uma “mulher univer-
sal”, prenhe de valores positivos.

A hipótese de que a incorporação das mulheres à prática científica mudaria 
a ordem vigente, ou seja, traria mudanças estruturais na cultura, nos métodos e 
no conteúdo da ciência, baseia-se no pressuposto (dualista) de que as mulheres 
elaboram o saber de maneira distinta do modo impessoal, descontextualizado, 
isolado, abstrato, reducionista e competitivo dos homens, de que elas tendem 
a ser pensadoras holísticas e integrativas, pacientes, persistentes e atentas a 
detalhes (SCHIENBINGER, 2001), graças às tradicionais qualidades e valores 
femininos, fruto da socialização gendrada.

Como argumenta Londa Schienbinger (2001, p. 26-29), por um lado, não 
faz sentido equacionar o ingresso de mulheres com mudança na ciência ou 
esperar que traços denominados femininos sirvam de base para um tipo intei-
ramente novo de ciência. A hipótese de que as mulheres podem fazer ciência 
diferentemente precisaria ser testada, já que não é óbvio que o gênero tenha 
maior influência sobre a ciência do que outras divisões políticas e culturais, 
como classe ou etnia; seria preciso um estudo complexo de história da ciên-
cia, considerando as perspectivas e contribuições específicas de mulheres de 
diversas origens étnicas, classes sociais, regiões, assim como outras diferenças 
culturais (p. 37-38). Por outro lado, o estudo da construção histórica das dife-
renças de gênero pode oportunizar a compreensão daquilo que os cientistas 
desvalorizaram. Ademais, a tentativa de ligar o bom e o belo às mulheres é 
divisora e pode alienar os homens; é importante reconhecer que também há 
homens trabalhando de “um ponto de vista feminino” (p. 39).

“A ciência é masculina? É sim, senhora!” – responde Attico Chassot (2003). 
Tanto as mulheres, como questões e valores denominados femininos foram 
excluídos da ciência. Portanto, a ciência não é neutra em relação às ques-
tões de gênero – as desigualdades de gênero foram incorporadas à estrutura 
e à produção do conhecimento, (re)produzidas e representadas. É importante 
atentar para os modos como a consciência ou a ignorância das relações de poder 
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de sexo e gênero influencia o conhecimento que se produz, as escolhas de prio-
ridades e procedimentos, e o cuidado com as consequências dessas escolhas.

Assim, “porque a ciência moderna é um produto de centenas de anos de 
exclusão das mulheres, o processo de trazer mulheres para a ciência exigiu, e 
vai continuar a exigir, profundas mudanças estruturais na cultura, métodos e 
conteúdo da ciência” (SCHIENBINGER, 2001, p. 37). Intervenções feministas 
já refizeram paradigmas fundamentais da ciência, por exemplo, na Medicina, 
na Paleoantropologia, na Arqueologia, na Primatologia e na Biologia, assim 
como nas Ciências Sociais e Humanas (SCHIENBINGER, 2001, p. 22-43), 
porém a Física, a Química e as Engenharias têm resistido à análise feminista 
(SCHIENBINGER, 2001, p. 44).

Para concluir: ciência crítica depende de educação crítica

A ciência está atrelada à economia, à política e às instituições educacio-
nais. Sabemos que o gênero, como estrutura de dominação simbólica, opera 
na definição e valorização do conhecimento, na organização social que separa 
trabalho reprodutivo e produtivo, no mundo do trabalho remunerado e nas 
nossas próprias concepções do que é trabalho (CRANNY-FRANCIS et al. 
2003), inclusive do que é trabalho educacional e científico. Sabemos que a 
divisão sexual e de gênero do conhecimento e do trabalho é continuamente 
ensinada e aprendida, de modo formal e informal/inconsciente, no contexto das 
várias instituições e práticas sociais, destacando-se a escola, que prepara para 
o trabalho e a escolha das carreiras. Sendo social e culturalmente determina-
das, as escolhas profissionais se dão ao longo da trajetória escolar, portanto a 
exclusão das mulheres das disciplinas e das carreiras científicas é uma questão 
pedagógica.

Atingir uma proporção de mulheres na ciência igual à proporção de mulhe-
res na população mais ampla é uma meta social e educacional importante, que 
já foi objeto de políticas públicas em alguns países. Porém, para que mais 
mulheres possam se dedicar à carreira científica é preciso mudar a organização 
patriarcal da família e do trabalho, baseada na separação público/privado: a ati-
vidade profissional requer a apropriação do trabalho não remunerado do cônjuge 
que fica em casa (geralmente, a dona-de-casa) e oferece a estrutura básica (ali-
mentação, limpeza, cuidados) para que se possa exercê-la (SCHIENBINGER, 
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2001). Além de aumentar o ingresso de mulheres no campo científico, é preciso 
também atentar para as condições que dificultam seu progresso na carreira, 
tanto as de ordem familiar, quanto as de ordem profissional.

Por conseguinte, não é suficiente abrir a ciência às mulheres, através de 
programas de ação afirmativa que estimulem seu ingresso em carreiras tradicio-
nalmente masculinas (como já se fez em outros países, mas não ainda no Brasil) 
sem alterar instituições e ideologias a partir de “um entendimento crítico de 
gênero, de como ele funciona na ciência e na sociedade” (SCHIENBINGER, 
2001, p. 39). Portanto, outra meta importante é compreender a dinâmica de 
gênero no conteúdo da ciência e criar instrumentos de análise pelos quais a 
pesquisa científica possa ser criticada e desenvolvida em linhas feministas, 
incorporando “uma consciência crítica de gênero na formação básica de jovens 
cientistas e no mundo rotineiro da ciência” (p. 39, 31), propiciando uma ampla 
educação feminista (HOOKS, 2000).

Em síntese, como aponta Londa Schienbinger (2001, p. 40):

Os estudiosos de gênero na ciência tendem a fazer uma dis-
tinção entre o ingresso das mulheres na ciência e a mudança 
no conhecimento: o ingresso das mulheres na ciência é geral-
mente considerado o mais fácil dos dois. Embora o progresso 
na carreira para as mulheres seja crucial, está claro também 
que as mulheres não obterão igualdade com os homens a 
menos que certos aspectos da ciência e da cultura científica 
se abram à análise de gênero. [...] Todos os três problemas – o 
ingresso de mais mulheres na ciência, a reforma das culturas 
da ciência, e a abertura de novas questões para pesquisa – 
dependem de instrumentos adequados de análise de gênero. 
Todos os três são problemas institucionais e intelectuais. 

Se a ciência pretende ser crítica, necessita desvelar a estrutura e a política 
sexual e de gênero do labor científico.

O que conhecemos é influenciado por nossa história e nos-
sos valores, nossas prioridades nacionais e globais; fontes de 
financiamento e padrões de patrocínio; pela estrutura das 
instituições acadêmicas, mercados e redes de informação; 
experiência pessoais e profissionais; tecnologias e relações 
com culturas estrangeiras; e muito mais. (SCHIENBINGER, 
2001, p. 48). 
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Esse é um amplo terreno para a análise de gênero, reconhecendo-se que a 
cultura “escolhe”, realça ou embaça objetos, similaridades, diferenças, focando 
nossa atenção de maneiras específicas, “orientando a construção de instru-
mentos que trazem certos tipos de objetos à visão, enquanto eclipsam outros” 
(Evelyn Fox Keller, citada por SCHIENBINGER, 2001, p. 48).

O que conhecemos, acrescento, é influenciado, antes de tudo, por nossa 
educação: as crenças, valores e modelos (de vida, profissão) disponíveis e auto-
conceitos moldados ou negociados sob limites impostos ou oportunidades 
seletivas. A produção de conhecimento é um trabalho dialógico, portanto, 
educacional. A formação dos cientistas começa na escola/universidade. Uma 
ciência crítica requer uma educação crítica. E justamente a educação – campo 
que se tornou feminino na história recente – nem goza de status científico!

A educação constrói e reconstrói a cultura. Por isso é tão importante estu-estu-
dar a construção educacional da desigualdade de gênero, especialmente na 
escola. O I Plano Nacional de Políticas para Mulheres (BRASIL, 2004, p. 56) 
propôs “incorporar a perspectiva de gênero, raça, etnia e orientação sexual no 
processo educacional formal e informal”, destacando a inclusão destas temá-
ticas no ensino superior e na formação inicial e continuada de educadoras/es, 
bem como o acompanhamento e avaliação dos programas educacionais com 
vistas à garantia da equidade. Todavia, a problemática de gênero ainda perma-
nece ignorada na academia, na política acadêmica e na formação profissional.
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