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mulheres e as ciências por Denise Pimentel de Assis 

Na edição que cobre o mês de comemoração do Dia Internacional 
da Mulher, não poderíamos deixar de citar a importância das mulheres 
nas Geociências, lembrando também que no ano de 2016 se abrem as 
comemorações de 200 anos de noivado da Imperatriz Leopoldina e D. 
Pedro I. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? 

Dom Pedro casou-se com sua primeira mulher seis meses antes de 
ela pisar em território brasileiro. Uma procuração garantiu o enlace do 
príncipe regente com a arquiduquesa da Áustria em maio de 1817. 

Foram necessários dois navios para acomodar a mudança de Leo-
poldina de Habsburgo, em novembro. A grandiosidade não estava re-
lacionada às pompas de um guarda-roupa de princesa, mas estava à 
altura da comitiva de cientistas europeus que ela fez questão de trazer 
para o Rio de Janeiro. 

"Dona Leopoldina não veio ao Brasil só porque era da realeza, ela 
também integrava a expedição científica", afirma o biólogo e médico 
legista Luiz Roberto Fontes, que fez a análise forense da família impe-
rial. "Ela sabia coletar plantas, pedras e animais – e, inclusive, prepara-
va as peles com técnicas de taxidermia (nome técnico dado ao empa-
lhamento de animais). Ela era uma imperatriz cientista." 

Desembarcaram no Rio de Janeiro os alemães Karl Friedrich Phi-
lipp von Martius e Johann Baptist von Spix, nomes famosos das ciên-
cias naturais do século 19. Martius coordenou a equipe de botânica, 
enquanto seu conterrâneo chefiou o grupo de zoologia, da qual fazia 
parte o taxidermista Johann Natterer. A longa missão dos dois chefes 
resultou na publicação da obra Viagem ao Brasil, além de Martius ser 
responsável pelo Flora Brasiliensis, um importante compêndio de 20 
mil páginas com classificação e ilustração de milhares de espécies de 
plantas dos quatro cantos do país. 

A austríaca tinha paixão por minerais, o que é considerado hoje o 
ramo da geologia, e ficou entusiasmada em conhecer o Brasil. Segundo 
Fontes, ela trouxe uma coleção de pedras e coletou plantas exóticas 
nas paradas dos navios a caminho do país tropical, porque foi alertada 
que o marido também se interessava pelo assunto. "Mas, coitada, ela 
foi enganada. Dom Pedro gostava era de armas e batalhas, não de ciên-
cias naturais." 

Por seu ímpeto científico e gostar de vasculhar cada canto de terra, 
a imperatriz acumulou o título de mal vestida na corte portuguesa. "Ela 
era conhecida como a imperatriz deselegante. Como ela cavalgava, usa-
va camisas e calças como os homens, e não [se trajava] como as outras 
damas, para estar preparada para colher amostras se fosse necessário." 
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HÁ 100 ANOS (1916): CRIA-

ÇÃO DA ACADEMIA BRASILEI-

RA DE CIÊNCIAS E O PROTA-

GONISMO DAS MULHERES 

NAS GEOCIÊNCIAS por Natha-

lia Roitberg 

Os rastros da trajetória 
das mulheres cientistas bus-
cam resgatar a memória da 
contribuição para a História 
das Geociências dessas perso-
nagens que permaneceram 
durante séculos às margens de 
uma atividade. Não lhes era 
permitido o acesso às acade-
mias científicas, que se multi-
plicavam por toda a Europa 
do século XVII e que torna-
ram-se as principais institui-
ções de referência da ainda 
reduzida comunidade científi-
ca mundial. Nos séculos se-
guintes, essa situação pouco 
mudou e o acesso das mulhe-
res à Ciência, com poucas 
exceções, deveu-se principal-
mente à posição familiar que 
ocupavam: se eram esposas 
ou filhas de algum importante 
cientista podiam auxiliar em 
suas pesquisas, como limpar 
vidrarias, ilustrar e/ou tradu-
zir experimentos e textos¹. 

Ganhos modestos no 
acesso das mulheres às ativi-
dades científicas foram a cria-
ção de colégios para meninas 
e a abertura de cursos superi-
ores para elas, possibilitando 
maior inserção, participação e 
atuação de mulheres em cam-
pos distintos da sociedade. 
Após a segunda metade do 
século XX, concatenado ao 
movimento de liberação femi-
nina e luta pela igualdade de 
direitos entre homens e mu-
lheres, foi possível o acesso 

Biblio canto por Roberta Silva e Jéssica Gonçalves 
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Nesta edição, procuramos citar as obras lançadas recentemente pela CPRM 
que a Biblioteca Octávio Barbosa possui nas quais as principais autoras são mulhe-
res. Na primeiro, a autoria principal é de Liliane Lavoura Bueno Sachs e no segun-
do de Sandra Fernandes da Silva e Marcely Ferreira Machado. 

 

 

 CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. 
Projeto avaliação dos depósitos de opalas de Pedro II: 
estado do Piauí. Teresina: CPRM, 2015. 83 p. (Série Pe-
dras preciosas, 08). Disponível em: <http://
rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/15705>. 

 

 

 

 SILVA, Sandra Fernandes da; MACHADO, Mar-
cely Ferreira (Orgs.). Geodiversidade do estado do 
Espírito Santo. Belo Horizonte: CPRM, 2014. [119 
p.]. Disponível em: <http://rigeo.cprm.gov.br/
xmlui/handle/doc/15426>. 

O apreço de Leopoldina pelo mundo natural foi o embrião para a criação de 
um importante acervo científico. A imperatriz incentivava o estudo da biodiversi-
dade brasileira no exterior, mas exigia em troca doações de material, assim, para 
cada objeto colhido nas matas tropicais, os cientistas eram obrigados a enviar algo 
de interesse da 'imperatriz cientista'. “Com esta exigência, Leopoldina reuniu um 
importante acervo que foi base para a criação do Museu Nacional do Rio de Janei-
ro." 

Dos tempos de Dona Maria Leopoldina pra cá, muita coisa mudou. Coisas 
que hoje são normais, antes eram improváveis. Um exemplo bastante comum são 
as mulheres no mercado de trabalho, pois era inconcebível uma mulher ter uma 
profissão que não fosse a de dona de casa: elas eram criadas para esse papel. O 
mesmo ocorreu nas universidades. As mulheres foram chegando aos pouquinhos, 
“comendo pelas beiradas”, até compor o quadro que hoje estamos habituados a 
ver: um maior número de mulheres que homens ocupando as salas, inclusive em 
cursos que antes não se aceitava a profissionalização do sexo feminino, como o de 
Geologia. 

O movimento feminista teve seu início no século 19 com objetivo de acabar 
com a opressão e segregação de gênero. A mulher lutou pela igualdade de seus 
direitos, e hoje conseguimos perceber muitos dos avanços conquistados. 

¹LETA, Jaqueline. Mulheres na ciência brasileira: desempenho inferior? Revista Feminismos, 

v. 2, n. 3, set./dez. 2014. p. 139-152. 

http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/15705
http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/15705
http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/15426
http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/15426


 

 

cada vez maior à educação 
científica e à carreiras tradicio-
nalmente ocupadas por ho-
mens. 

A questão da participação 
das mulheres nas áreas acadê-
mica e científica no Brasil co-
meçou a ser discutida a partir 
das décadas de 60, 70 do sécu-
lo XX com a publicação de 
estudos sobre gênero sob uma 
perspectiva multidisciplinar, 
que ainda necessitam comple-
mento. É evidente a mudança 
na presença feminina em uni-
versidades brasileiras: diferen-
te de algumas décadas atrás, 
elas hoje são maioria em boa 
parte dos cursos de graduação 
e pós-graduação do país.  
    Destaca-se a importância de 
instituições para a inserção das 
mulheres nos espaços científi-
cos: A Academia Brasileira de 
Ciências, fundada em 3 de 
maio de 1916, no salão nobre 
da Escola Politécnica do Rio 
de Janeiro; a Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciên-
cia (SBPC) criada em 1948; e 
o Conselho Nacional de Pes-
quisa (CNPq), em 1951. Estas 
instituições passaram a apoiar 
e incentivar, mesmo que ainda 
de maneira simplória, com 
bolsas de pesquisa, a participa-
ção das mulheres em pesqui-
sas científicas. 

Um dos exemplos de pio-
neirismo e protagonismo na 
área de Geociências e na Aca-
demia Brasileira de Ciências 
(ABC) é Norma Cruz, pesqui-
sadora em Geociências da 
Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM). 
Norma teve a vida profissio-
nal bem direcionada. Desde o 
científico (atual ensino médio) 
se interessou por paleontolo-
gia, em função das aulas de 
História Natural. Tentou cur-
sar a Escola de Geologia, mas 
na época não havia estímulo 
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clipping por Nathalia Roitberg 

Abrindo o Clipping desta edição do 
mês da mulher, temos foto (à esquer-
da) da confraternização realizada no 
Museu de Ciências da Terra (MCTer) 
em 08 de março de 2016 para as fun-
cionárias da CPRM celebrando o Dia 
Internacional da Mulher. O evento 
também contou com a leitura de crô-
nicas pelas funcionárias da empresa. 

À direita, fala em vídeo do Diretor-
Presidente da CPRM, Manoel Bar-
retto, em homenagem feita pelos 
funcionários do sexo masculino da 
empresa às mulheres, transmitido 
em 08 de março no evento come-
morativo ao Dia Internacional da 
Mulher. 

Você lembra do meio dia cultural? 
Ele está de volta e de cara nova: o 
evento “Bossa Cultural no Museu” 
teve show de Valeria Sattamini (à 
esquerda) no evento em homena-
gem às mulheres da CPRM, em 08 
de março. 

Norma Cruz, grande homenageada 
na coluna ao lado, e colegas em 
evento em homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher, que ocorreu 
no MCTer em 08 de março. 

À esquerda, foto da exposição “De Tempos em 

Tempos”, da artista Luiza Marinho, que ocupou o 

hall do MCTer no mês de março, em comemoração 

ao Dia Internacional da Mulher. 



 

 

para a inscrição de mulheres. 
Acabou se matriculando no 
curso de História Natural na 
antiga Faculdade Nacional de 
Filosofia do Brasil (atual 
UFRJ). Na faculdade, conhe-
ceu a professora Nicéia Trin-
dade que a trouxe para o 
DNPM, onde trabalhava, e a 
apresentou ao Dr. Frederick 
William Sommer, e já no 3º 
ano de faculdade apresentou 
o primeiro trabalho na Aca-
demia Brasileira de Ciências. 
Quando surgiu a CPRM, foi 
transferida como a maioria 
dos profissionais e trabalhou 
nos projetos de Carvão com 
o Dr. Moacir. Logo depois, 
em 1970, foi designada para 
montar, organizar e dirigir o 
Laboratório de Bioestratigra-
fia do Laboratório de Análi-
ses Minerais (LAMIN), ativi-
dade que desempenha até 
hoje, tendo sido nomeada em 
1998 para exercer a função de 
Chefe da Divisão de Paleon-
tologia (DIPALE), do Depar-
tamento de  Geolog ia 
(DEGEO). Recebeu prêmios 
e homenagens diversas. 

Além disso, foi a primeira 
mulher a defender tese de 
doutorado na área de Geoci-
ências na USP e a primeira 
mulher desta área na Acade-
mia Brasileira de Ciências. 
Nunca encontrou dificulda-
des ou barreiras para seguir a 
carreira que, na época, era 
eminentemente masculina. 
Sempre teve apoio de todos, 
nunca se sentiu diferenciada 
nem discriminada por nin-
guém por ser mulher. Atua 
como sócia efetiva da Socie-
dade Brasileira de Paleontolo-
gia, foi Secretária dessa Socie-
dade de 1968 a 1970 e sua 
Presidente de 1993 a 1995. É 
sócia da Associación Latinoame-
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Atendi um grupo de crianças em um sábado do mês de março. Estavam junto 
com seus pais e uma professora de paleontologia. As crianças tinham idade de 9 a 12 
anos. No inicio da mediação já percebi que aquelas crianças eram diferentes, muito 
curiosas, conheciam características de determinadas espécies de dinossauros. 

Na exposição “No tempo dos dinossauros” observei e vi que não era só sobre  
dinossauros que as crianças sabiam; elas conversavam entre si e me contavam sobre 
vários campos da ciência, como astronomia, biologia, geologia, paleontologia e física. 
Na metade da exposição vi que era melhor prestar atenção no que elas falavam: ocu-
pei meu lugar como aluna, e eles os professores. 

Perguntei a uma das mães se as crianças pertenciam a algum grupo de estudos 
de ciências e ela me disse, meio receosa e observando minha reação, que se tratavam 
de crianças superdotadas. Eu estava mediando para gênios mirins! Descobri que, 
quando os pais perceberam que seus filhos tinham essa curiosidade e fome por co-
nhecimento, se associaram e se reuniram com professores da UFF visando incentivá-
los, principalmente em espaços não formais de educação. 

Sem duvida, foi uma experiência incrível. Pude ver a diferença, que o apoio dos 
pais a seus filhos pode ajudar a desenvolver. Crianças, superdotadas ou não, tem ta-
lentos e habilidades que podem e precisam ser incentivadas. Quem sabe um daqueles 
meninos não seja o próximo cientista a mudar o mundo com novas descobertas? 

No mês de março, ocorreu no MCTer a gravação me-

diada pelo Dr. Diogenes de Almeida Campos (foto à 

esquerda) da exposição “A mão negra na mineração”, 

homenageando o Dia Internacional da Consciência de 

Raça (21 de março). A gravação está disponível no ca-

nal da TV CPRM no YouTube (https://

www.youtube.com/watch?v=B1T6FRjvY68). 

Em foto à esquerda, mediadoras interagem com alunos 

da Escola Carolina Patrício em vitrine especial de Pás-

coa, planejada pela bibliotecária Amanda Silva da Bibli-

oteca Infantil do Museu. 

Mediação em foco por Clara Benarroz (mediadora do MCTer) 

No dia 07 de março de 2016, o Diretor de Hidrolo-

gia e Gestão Territorial da CPRM, Sr. Stenio Petro-

vich, visitou o Museu de Ciências da Terra. 

https://www.youtube.com/watch?v=B1T6FRjvY68
https://www.youtube.com/watch?v=B1T6FRjvY68


 

 

Equipe 

Amanda Paula da Silva 

Denise Pimentel de Assis 

Diogenes de Almeida Campos 

Irinea Barbosa da Silva 

Jéssica dos Santos Gonçalves 

Nathalia Winkelmann Roitberg 

Raphael Peixoto da Rocha 

Ricardo Marcio Jonusan 

Roberta Pereira da Silva de Paula 

Participe! Envie suas sugestões 

para o email seus@cprm.gov.br. 

 

Visite a página do Museu de Ciên-

cias da Terra no site da CPRM. 

Entre em cprm.gov.br e clique na 

aba Nossos Museus. 

Visite a página da Biblioteca no site 

da CPRM. Entre em cprm.gov.br 

e clique na aba Biblioteca. 

ricana de Paleontologia y Palinolo-
gia, da Commission Internationale 
de Microflores du Paleozoique e da 
Sociedade Brasileira de Pale-
ontologia.  

O informativo GAIA per-
guntou quantos fósseis a Dra. 
Norma já revelou, e soubemos 
que foram 15 (quinze) novas 
espécies de quitozoários. Po-
rém, quando perguntamos a 
ela quantos fósseis foram no-
meados em sua homenagem, 
lastimavelmente a resposta foi 
nenhum deles. Com elevada 
estima, esperamos que em bre-
ve esta falha seja corrigida, 
exaltando a trajetória das geo-
cientistas. 

Nos últimos anos a presença de mulheres em cargos importantes aumentou 
consideravelmente no tradicional mundo masculino da Geologia. Esta evolução pode 
ser observada em várias associações de geólogos onde recentemente mulheres ascen-
deram em posições importantes: 

 Marcia Kemper McNutt, Diretora do United States Geological Survey e conse-
lheira para Ciências do Secretário do Interior dos Estados Unidos; 

 Suzette M. Kimball, Vice-diretora do United States Geological Survey; 

 Deborah McCombe, P.Geo., integrante do Committee for Mineral Reserves, 
International Reporting Standards (CRIRSCO) – (CIM Canada); Presidente da 
Association of Professional Geoscientists of Ontario (2010-2011); Diretora da 
Prospectors and Developers Association of Canada (1999- 2011) e integrante do 
PDAC International Affairs Committee; Vice-presidente Executiva, Principal 
Geologist, Roscoe Postle Associates Inc. (RPA); 

 Ruth Allington, Presidente da European Federation of Geologists (EFG), UK; 

 Barbara Murphy, Presidente do American Institute of Professional Geologists 
(AIPG), USA; 

 Ulrike Mattig, Presidente da Professional Association of German Geoscientists 
(BDG), Germany; 

 Isabelle Cojan, Presidente da French Geological Society. 
Se olharmos para trás e analisarmos a história, as mulheres e as Ciências ca-

minharam muito tempo por estradas separadas. Já faz tempo que a contribuição fe-
minina nas pesquisas científicas começou a se estender em várias direções, mas ainda 
existem muitas pedras no caminho das mulheres nas disciplinas técnico-científicas. 

Mulheres líderes nas geociências por Denise Pimentel de 
Assis 

1. Nós 
Feita de forma coletiva, a exposição traz o trabalho de 10 artistas entrelaçan-

do as questões humano-afetivas, demonstrando ao mesmo tempo sua força e fragi-
lidade. 

Local: CAIXA Cultural Rio de Janeiro – Galeria 4 
Endereço: Av. Almirante Barroso, 25 - Centro (Metrô: Estação Carioca). 
Telefone: (21) 3980-3815 
Data: 31 de março a 8 de maio de 2016, de terça a domingo, das 10h às 21h. 
Classificação indicativa: Livre 
2. Alguma coisa atravessa pelos poros 
As obras expostas trazem a seus expectadores um turbilhão de sensações 

por meio das relações e interações que saltam aos olhos, tornando a visão tátil. 
Local: Centro cultural da Justiça Federal – Galerias do 1º andar 
Endereço: Av. Rio Branco, 241 - Centro 
Telefone: (21) 3261-2550 
Data: 20 de abril a 05 de junho de 2016, de terça a domingo, das 12h às 19h. 
Classificação indicativa: Livre 
3. O navegador dos ares: um brasileiro chamado Alberto Santos Du-

mont 
Mais que o pai da aviação, Santos Dumont foi um grande marqueteiro e in-

ventor. Nesta exposição todos os aspectos de sua vida e contribuição mundial são 
trazidos a tona para o público. 

Local: Museu do Amanhã 
Endereço: Praça Mauá, 1 - Centro 
Telefone: (21) 3812-1812 
Data: final de abril, de terça a domingo, das 10h às 18h. 
Classificação indicativa: Livre. 

Blitz Cultural por Raphael Rocha 


