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QUAIS DESSAS EXPERIÊNCIAS FAZEM PARTE
DA SUA TRAJETÓRIA?
Neste 8 de março, o Grupo de Trabalho Ascapes Mulheres propõe mais uma reflexão sobre o papel de cada uma e
cada um de nós, profissionais da Capes, com a trajetória das mulheres na luta pela igualdade de direitos.
Que nunca nos esqueçamos de que, em algum momento da história, meninas foram impedidas de aprender matemática
por serem meninas. Mulheres não puderam trabalhar por serem mulheres. Mulheres foram agredidas no trabalho por
serem mulheres. Mulheres foram boicotadas profissionalmente por serem mulheres. Foram impedidas de votar por serem
mulheres. Mulheres ouviram piadas sem graça por serem mulheres. Foram tocadas de modo indesejado por serem
mulheres.
Mas em muitos momentos, também, mulheres lutaram ao lado de outras mulheres. Ouviram outras mulheres. Defenderam
e apoiaram outras mulheres (e tiveram apoio de homens também!). Incentivaram outras mulheres. E nos ajudaram a
chegar até aqui hoje.
Neste 8 de março, a nossa pergunta é: quais dessas experiências fazem parte da sua trajetória?
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O que as mulheres
ligadas à Ciência e Tecnologia
têm para comemorar no dia 8 de março de 2020?
O GT Ascapes Mulheres inicia uma série de entrevistas com mulheres de destaque
na área de ciência e tecnologia. A primeira a nos atender a tempo do dia 8 de
março – Dia Internacional da Mulher – deste ano foi Alice Abreu, professora
emérita da UFRJ, ex-vice-presidente do CNPq, socióloga premiada
internacionalmente, coordenadora da área de sociologia da Capes nos anos 90 e
diretora do GenderInSITE até 2017.

ENTREVISTA

Alice Abreu

Professora Emérita da UFRJ desde 2009, Alice Abreu é Doutora em Ciências Humanas pela Universidade de
São Paulo (1980), e Mestre em Sociologia pela LSE da Universidade de Londres (1971). Sua carreira
acadêmica esteve toda vinculada ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Admitida por concurso
público em 1981, chegou a Professora Titular de Sociologia em 1996, e além das suas atividades docentes e
de pesquisa, vinculadas ao tema de gênero e trabalho, foi coordenadora da Pós-Graduação, Chefe de
Departamento de Sociologia, e representou o departamento nos mais altos conselhos do Instituto e da
Universidade. Secretária Executiva da ANPOCS nos anos 80, teve importante participação na recriação da
Sociedade Brasileira de Sociologia.
Foi Presidente da área de Sociologia na Capes de 1993 a 1997. Ocupou outros cargos no Brasil e no exterior:
Vice-Presidente do CNPq de 1999 a 2002, Diretora do Escritório de Educação e Ciência e Tecnologia da OEA
(Organização dos Estados Americanos) de 2003 a 2006. De 2006 a 2011 foi Diretora do Escritório Regional da
América Latina e Caribe do ICSU (International Council for Science). Com ativa participação na ISA
(International Sociological Association), onde foi presidente do RC30 ´Sociologia do Trabalho por dois
mandatos nos anos 90, foi eleita por dois mandatos para seu Conselho Executivo, de 2002 a 2010. Desde
2014 é a vice-presidente do RC23 Sociologia da Ciência e Tecnologia. Foi também Presidente da Associação
Latino Americana de Sociologia do Trabalho, de 1996 a 2000.

Fonte: PPGSA-IFCSC-UFRJ

Mais recentemente, Alice Abreu foi a diretora do GenderInSITE (www.genderinsite.net), um programa
internacional para promover a questão de gênero em ciência, inovação, tecnologia e engenharia, até
dezembro de 2017. Recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico do Brasil (Comendador) em 2001; a
Palmes Académiques (Officier), do Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la Recherche da
França em 2003; o Prêmio Florestan Fernandes de Sociologia em 2009 e o Prêmio de Excelência Acadêmica
Antônio Flávio Pierucci de Sociologia em 2013. Em 2020 recebeu a Menção Honrosa do Premio Carolina Bori
Ciência e Mulher, concedido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

GTASCAPESMULHERES - A senhora foi uma das duas
únicas mulheres que ocuparam a vice-presidência do
CNPq. Qual caminho, quais escolhas a senhora fez te
diferenciaram a tal ponto que te colocaram nessa
importante posição a despeito de todas as barreiras?
ALICE ABREU - Eu gosto muito de um termo que foi
usado em um relatório síntese da União Européia que
diz que na carreira científica tem uma “hora do rush”,
uma rush hour, nos 10 ou 15 anos depois do seu
doutorado, onde tudo acontece, você dá aulas, faz
pesquisa, publica artigos e livros, se envolve em
atividades administrativas e de coordenação, vai a
seminários, nacionais e internacionais, estabelece
cooperações com colegas, prepara propostas para
conseguir financiamento.

Para as mulheres, o relatório enfatiza, essa hora do rush
coincide também, muitas vezes, com a construção de
uma família, filhos pequenos, pais ficando mais velhos e
precisando de ajuda. No meu caso isso foi muito
verdadeiro, e tive um intenso envolvimento com a vida
institucional do meu programa e da UFRJ, com
associações da minha área, com a cooperação nacional e
internacional no meu campo de estudos. Tudo isso
casada, com dois filhos, e com minha mãe sob meus
cuidados. Quando me convidaram para o CNPq, e até hoje
não tenho muita ideia como meu nome surgiu, estava
totalmente envolvida nessa fase da carreira, tinha sido
secretária executiva da ANPOCS por quatro anos, tinha
sido presidente da área da Capes por quatro anos, tinha
coordenado projetos institucionais de pesquisa, já era
professora titular, bolsista 1A do CNPq, tinha muitos
contatos internacionais.
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Tudo isso exigiu uma forte dedicação e enorme
trabalho, e uma parceria e relação especial com
Marcelo, meu marido, onde nossos espaços de
crescimento individual sempre foram respeitados e
incentivados. Acho que olharam para esse percurso e
acreditaram que poderia dar certo. Mas a ida a Brasília
foi outro momento determinante, já que implicou na
tomada de decisões importantes do ponto de vista
familiar e profissional. Familiar porque fui para Brasília
sozinha, minha família ficou no Rio. Tentava voltar nos
finais de semana, mas nem sempre era possível. E
profissional porque abriu um caminho que no longo
prazo foi um pouco diferente da carreira que vinha
desenvolvendo. Tive, por exemplo, que abrir mão da
minha bolsa 1A de pesquisa. E depois do CNPq, onde era
responsável pela área de cooperação internacional, com
minha ida para a OEA e, posteriormente com meu
trabalho no ICSU e no GenderInSITE, assumi uma
função de gestora da ciência, que me desviou da carreira
específica de docente pesquisadora. Mas continuo
escrevendo e publicando, agora muito focada no tema
de gênero e ciência.
GTASCAPESMULHERES - Pode-se imaginar que em
algumas situações você era a única mulher em uma
reunião na qual decisões precisavam ser tomadas. A
senhora se recorda de algum momento em que ser
mulher lhe trouxe alguma dificuldade explícita para
que seu voto ou sua posição não fosse corroborada por
seus pares?
ALICE ABREU - Um dos problemas de estar nesse
processo há muitos anos, como no meu caso, é que a
gente nem sempre se lembra dos detalhes! Nesse
percurso tiveram muitos momentos de tensão, onde foi
preciso afirmar posições e onde decisões tomadas foram
discutidas e contestadas. Mas eu sou danada para
esquecer os confrontos, e sigo em frente sem muitos
rancores ou animosidades. Tive sempre grandes amigos
e colaboradores que me ajudaram nesse processo, e é
disso que me lembro, das coisas boas e dos apoios e
incentivos. Na minha idade, tenho uma posição
privilegiada, onde não estou mais no meio do fragor das
lutas, e onde, portanto, posso seguir o meu caminho
como gosto.
GTASCAPESMULHERES - Quais inciativas nacionais e
mundiais direcionadas à inserção das mulheres no
campo científico (esfera acadêmica e políticoburocrática) lograram sucesso e poderiam servir
como inspirações para agências como Capes e CNPq?
ALICE ABREU - Hoje em dia muitas instituições
internacionais do tipo do CNPq e da Capes estão
buscando intensamente soluções para garantir uma
maior equidade de gênero no seu funcionamento, em
todos os aspectos: no funcionamento da própria
instituição, na distribuição de recursos, no apoio a
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GTASCAPESMULHERES - Professora, nesse gráfico abaixo
apresentamos a porcentagem de ocupação das posições
DAS na Capes de 1999 a 2018. Ao lado esquerdo estão as
posições hierarquicamente mais baixas e à direita, as mais
altas. O efeito tesoura é claro, as mulheres ainda não
ocupam de maneira igualitária as posições do alto escalão.
Sabemos que esse fenômeno não é uma particularidade da
Capes, repete-se em vários campos sociais. E no campo
científico, foco da nossa discussão, é observado tanto na
esfera acadêmica quanto na esfera político-burocrática.
No gráfico representados pelos coordenadores-gerais
(DAS 101.4), diretores (DAS 101.5) e presidentes (DAS 101.6),
intuitivamente incomoda, mas, objetivamente, a baixa
representatividade feminina das mulheres nas posições de
tomada de decisão de C&T é ruim? Afeta a quem? A
senhora poderia comentar um pouco?

ALICE ABREU - Este é um aspecto que se voltasse atrás
teria prestado mais atenção. Nós mulheres temos um pouco
a tendência a não brigar muito por recompensas. No CNPq,
por exemplo, nunca me preocupei em saber se o meu DAS
era o mesmo dos meus colegas homens em posições
semelhantes. Creio que sim, pois seguiam o mesmo padrão
para os servidores universitários, mas não ter me informado
acho que é uma coisa bem típica. E por que é importante ter
mais diversidade nessas funções mais altas? Porque hoje é
comprovado que ter maior diversidade é bom para a
instituição, traz perspectivas distintas, aborda problemas de
outra forma. Muito claramente maior diversidade é bom
para a ciência, não apenas para as mulheres ou outros
grupos minoritários.

projetos. Os exemplos são muitos e mereceriam um estudo
aprofundado do CNPq e da Capes para poder aplicar aqui
os exemplos bem-sucedidos. A rede global dos conselhos
de pesquisa, da qual, acredito, faz parte o CNPq, o Global
Research Council, vem discutindo a questão do gênero há
algum tempo e países como Estados Unidos, Inglaterra,
Irlanda, Nova Zelândia, têm experiências fascinantes de
como superar práticas fortemente influenciadas por
preconceitos e valores tendenciosos para garantir uma
maior equidade na distribuição dos recursos de pesquisa
científica.
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No CNPq vemos alguns avanços, e um compromisso em
apresentar os dados desagregados por sexo, que é um
primeiro passo importante. Mas há muito o que avançar
Com relação à Capes, que trata mais diretamente
do funcionamento das universidades, os exemplos
também são muitos. Nos Estados Unidos nos últimos 10
anos o programa ADVANCE apoiou várias universidades
para introduzirem mudanças estruturais visando
melhorar a equidade de gênero na carreira, no currículo,
na administração. Esse programa hoje é a base de um
novo programa ainda mais abrangente, SEA CHANGE,
que está sendo implementado. Na Inglaterra, o
programa Athena Swan criou um estatuto (charter) ao
qual universidades e centros de pesquisa devem aderir
para poder receber recursos públicos.
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Outro aspecto importante que no Brasil deixa muito a
desejar é o de introduzir esse tema na legislação específica
de CTI. A União Europeia criou na década de 90 o Helsinki
Group, que tinha função consultiva e que por mais de 20
anos incentivou os países a introduzirem a questão da
equidade de gênero nas suas políticas científicas. É
importante ver exemplos de como isso foi realizado nos
diferentes países. Um bom exemplo é o da Espanha, que
tem uma das legislações mais progressistas. Entender como
foi o processo e a importância de se ter uma legislação que
contemple o tema da equidade de gênero é fundamental.

GTASCAPESMULHERES - Acreditamos que muito ainda precisa ser feito. O gráfico avaliou os anos de 1998-2008, e
nesse período a Capes não foi presidida por nenhuma mulher, embora historicamente a instituição tenha tido 3
líderes do sexo feminino. Ainda assim, alguns avanços podem ser pontuados nas políticas de equidade de gênero no
âmbito da Ciência e Tecnologia, por exemplo, a concessão de licença maternidade para alunas de pós-graduação.
Esse foi um avanço importante, pois sabemos que parte da pesquisa brasileira é feita por alunas de mestrado e
doutorado que tiveram essa importante demanda atendida. Como uma especialista da área, renomada e premiada
internacionalmente, o que as mulheres ligadas a esse campo têm para comemorar no dia 8 de março de 2020?
ALICE ABREU - Temos muito a comemorar se olharmos
com uma perspectiva de longo prazo, e apesar dos
enormes retrocessos recentes. No Brasil, a presença de
mulheres na ciência e tecnologia é hoje um fato
incontestável. Se é preciso ainda incentivar mulheres a
entrarem em algumas áreas específicas, como
matemática, física, computação, em muitas outras áreas
da ciência e da engenharia, mulheres estão presentes e
ativas. Ciências médicas e biológicas, ciências químicas,
algumas engenharias, têm hoje uma maioria de mulheres
na universidade e na pós-graduação. Em um recente
relatório publicado pelo GenderInSITE (Pathways to
success: bringing a gender lens to the scientific
leadership of global challenges / Caminos al éxito:
aportes del enfoque de género al

Sugestões para o GT Ascapes Mulheres
enviem para ascapes@capes.gov.br

liderazgo científico en los desafios globales –
(www.genderinsite.net), se apontava diferentes contextos
para as trajetórias femininas na ciência: o nível individual
das pesquisadoras, onde inúmeras iniciativas focadas já
foram introduzidas;o nível institucional das universidades,
centros de pesquisa, laboratórios, onde as mudanças
estruturais institucionais são tão difíceis de introduzir; o
nível de políticas públicas e coordenação nacional nos
diferentes países, onde muitos avanços ainda se fazem
necessários. No Brasil acho imprescindível que nossas
atenções se voltem para esses dois últimos níveis, sem o
qual a dura construção de um sistema que vinha sendo feita
há quase 60 anos pode se desintegrar em poucos anos.
Temos que avançar muito nas mudanças institucionais e nas
políticas científicas para garantir a solidez do sistema.
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