
As portuguesas
são campeãs
a estudar ciências

Ana Marta Tiago, 19 anos.
Medicina Veterinária
"Devido a fatores biológicos, as
mulheres e os homens raciocinam
de modo diferente, o que contribui
para uma maior diversidade
de ideias é fundamental
à evolução."

Rita Marques, 18 anos.
Biologia
"Já me tinha apercebido
de que no meu meio de estudo
e trabalho havia muitas
mulheres, mas nunca pensei
que Portugal fosse líder mundial
em mulheres na ciência."

Em Portugal, 57% das estudantes que chegam
ao ensino superior escolhem as áreas científicas,
o que se traduz num número alto de mulheres
com carreiras na ciência. A visibilidade que
alcançam, sendo um exemplo para as gerações
mais novas, acaba por reforçar a tendência.

TEXTO DE FILOMENA NAVES

Zita
Martins lembra-se bem do mo-

mento e do sítio. Tinha 15 anos

quando, durante uma visita escolar,

percorreu os laboratórios de quími-
ca e física do instituto Superior Téc-

nico e se surpreendeu encantada.

Deu-se conta nesse dia de que era aquilo que que-
ria fazer na vida. Aquilo era a ciência. "Foi muito

importante aquela visita escolar. Mesmo sem sa-

ber bem ainda que área iria escolher, percebi na-

quela altura que queria ser cientista."

Hoje, Zita Martins faz investigação em as-

trobiologia. Estuda meteoritos marcianos en-
contrados na Antártida, há de analisar as poei-
ras cósmicas e as amostras de um asteroide que
a sonda japonesa Hayabusa'2 vai trazer para
a Terra em 2020, e participa em missões da

NASA e da Agência Espacial Europeia (ESA)

a outros planetas, como Marte, enquanto inves-

tigadora do Instituto Superior Técnico - uma be-

la coincidência.

A jovem astrobióloga não está sozinha no gos-

to pelos mistérios da ciência. Mui tasoutras jovens

portuguesas tiveram, etêm.experiênciaidêntica.

"Sempre tiveum gosto especialpor desafios e, para
mim.aMatemáticaépensarcom criatividade", diz

Inès Leitão, estudante do primeiro ano do curso de

Matemática Aplicada daFaculdade de Ciênciasda

Universidade de Lisboa. "Eu acredito que a mate

mática é o futuro." Rita Marques, aluna do primeiro
anode Biologia, acredita queo cursoé abrangente.
"É tanto ligado à saúde e à medicina como à natu-

reza e aos animais. Desta forma, ficamos a conhe-

cer todas as vertentes da ciência."

O número de mulheres a estudar ciências em

Portugal tornou-se uma estatística especial parao
país, no primeiro lugar destacado no conjuntodos

países da OCDE com mais raparigas e mulheres a

estudar ciências e a formar se nessas áreas: 57%,

bem acima da média dos membros da OCDE (39%),

ou de países como a Espanha, com 35%, ou mesmo

a França e a Alemanha, que se ficam pelos 38%.

O estudo da OCDE divulgado no ano passado
avaliou a paridade de género nos diferentes países

e nas diversas áreas e mostrou que, neste ponto, só

noutros dois países mais de metade dos alunos que
escolhemas áreas científicas a partir do secundário



Beatriz Miranda, 18 anos.
Ciências Farmacêuticas
"Não tinha noção de que Portugal
é líder mundial dos países com mais
mulheres a estudar ciências,
mas é uma inspiração saber que
somos cadas vez mais a partilhar
esta dedicação."

Inês Leitão, 18 anos.
Matemática Aplicada
"É um orgulho saber
que faço parte desta geração
de mulheres a estudar ciências
em Portugal. Sinto que estamos
a fazer a diferença e isso
é encorajador."

são do sexo feminino: a Itália, com 53%, e a Turquia,

com 50%. A seguir vem a Polónia, com 48%, a que se

seguemo México e a Grécia, com 46% cada.

"É o resultado de um trabalho de décadas, que

vejo com otimismo ecom uma ponta de orgulho, na

parte que me diz respeito", congratula-se Zita Mar-

tins, que em 2013, quando era investigadora no Rei-

no Unido, se tornou uma das cientistas regularmen-
te solicitada pelas televisões e pelos jornais do país

para falar sobre astrobiologia e ciências do espaço.

"Na sequência de um estudo que mostrou que pra-
ticamente não havia mulheres cientistas nos meios

de comunicação do país, a BBC selecionou um gru-

podemulherescientistasaquemdeuformaçãopa-

raisso. Eu candidatei-me e fiquei", conta. EmPortu-

gal, essa realidade é diferente e há "uma percenta-

gem elevadíssima de mulheres com doutoramento,

o que torna o país um exemplo a nível mundial", as-

seguraainvestigadora.
Mas porque prefere a maioria das raparigas por-

tuguesas enveredarpelasáreas cientificas, colocan-

do o país numa liderança que parece inesperada?

Ainda mais com uma chegada tardiaàdemocracia,

que ditou um atraso generalizado na atividade cien-

tífica restrita e muito subfinanciada até à década de

1990. As respostas podem variar bastante. Reatriz

Miranda, de 18 anos, garante que sempre gostou de

ajudar pessoaseporissoCiênciasFarmacêuticas era

aescolhaacertada. Para Ana Marta Tiago, de 19, Me-

dicina Veterinária era a opção que melhor conjuga-

va o gosto pela investigação e o interesse pelos ani-

mais e o seu bem-estar.

A verdade é que não há uma resposta definitiva

para explicar esta maioria de jovens portuguesas
tornadas fãs das áreas cientificas, mas alguns da-

dos podem ajudar a enquadrar esta realidade. Pa-

-0 programa
Ciência Viva, criado
há 23 anos, que promove
as atividades científicas

extracurriculares para
os estudantes do ensino

básico até ao final do

secundário, terá sido

decisivo para o que está

a acontecer.

Ra Zita Martins, "além de um ambiente familiar, em

que o conhecimento e as artes foram sempre valo-

rizados", o que acabou por ser decisivo, a certa altu-

ra, foi mesmo o contacto direto com aquela azáfama

nos laboratórios de umauniversidade, na visita que

apropria escola lhe proporcionou.

Outro fator que terá sido decisivochama-seCiên-

cia Viva, o programa inovador de atividades científi-

cas extracurriculares para os estudantes do ensino

básico até ao final do secundário, criado há 23 anos

pelo então ministro da ciência José Mariano Gago.fa-

lecido em 201 5. 0 Ciência Viva tornou-se um exem-

plo - e um sucesso - a nível internacional, ao propor-
cionar aos mais novos um contacto precoce com o

fascínio da ciência.

Ana Noronha, diretora executiva do Ciência Vi-

va, que diversificou e ampliou projetos e ações nes-

tes 23 anos de existência, está convicta de que um
fator importante para a preferência das jovens es-

tudantes portuguesas pelas ciências é a visibili-

dade que as mulheres cientistas têm em Portugal.

ACiência Viva tempromovidoativamente essa visi-

bilidade, com dois livrospublicadoseumaexposição
sobre elas no Pavilhão do Conhecimento.

"Portugal está bem posicionado a esse nível. Há

muitas mutheresafazerciência,muitas das quais di-

rigem laboratórioseprojetos.eissofaz delas ummo-

deloparaasmeninaseparaas raparigas que estão a

estudar", diz Ana Noronha. "Através dos seus exem-

plos, elaspercebemqueaquelaéumaprofissão que
também podem escol her para o futu ro".

Apesar desta estatística tão distintivapara Portu-

gal, "ainda há muito a fazer", diz Ana Noronha, uma

vezqueopanorama nãoétãobrilhante nas engenha-

rias e nas áreas tecnológicas. "Aí, claramente, há mui-
to menos mulheres do que homens e é preciso cami-

nhar para uma maior igualdade. As tecnologias vão

estar cada vez mais presentes em todas as profis-

sões, atividades e áreasda vida.e quem nãoadquirfr

essas competências vai ter menos oportunidades."

Assim como nas ciências a visibilidade dos

bons exemplos deu frutos, "é necessário fazer o

mesmo para as engenharias, dando visibilida-
de às mulheres que trabalham nas tecnologias

e chefiam projetos e empresas nessas áreas".

E, como nestas coisas os resultados levam déca-

das, o melhor é avançar já. •


