A luta diária das mulheres cientistas
Discriminação, injustiça, assédio sexual — não é fácil ser mulher na ciência. Elas precisam ser muito
mais produtivas do que os homens para chegar lá, mas não desistem fácil
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Desde pequena, Luana* sonhava estudar astronomia enquanto observava o céu estrelado de sua cidade, no interior
da Bahia. Crescida, formou-se em física e foi atrás de um mestrado em Natal, no Rio Grande do Norte. Em busca de
um orientador, procurou o coordenador do curso, Jonas,* um astrônomo. Na mesma hora, foi convidada por ele
para participar de seu grupo de pesquisa. No auge de seus 23 anos, Luana pulou de alegria. O professor
prontamente lhe ofereceu uma sala ao lado da sua no prédio dos docentes, onde os alunos eram proibidos de
trabalhar, e quis instalar câmeras para que os dois ficassem mais próximos. Ligava nos finais de semana para saber o
que ela estava fazendo. Ela saía para jantar com o professor e outros estudantes, e durante os encontros, os
assuntos eram todos de cunho sexual. Certa vez, ao sair de um restaurante, Jonas disse que deixaria Luana em casa e
abraçou seu quadril. Ela fugiu de todas as investidas, e com o passar dos meses começou a namorar um rapaz de
outra área da pós-graduação. Quando o orientador soube do namoro, Luana passou a ser excluída de reuniões e seu
nome foi retirado de apresentações nacionais de artigos. Um dia, ao chegar em sua sala, ela encontrou a mesa vazia.
O computador havia sumido. Foi então que ela descobriu outros quatro casos de abuso envolvendo o mesmo
professor — incluindo uma aluna da iniciação científica que perdeu a bolsa ao recusar uma investida — e o
processou por assédio sexual. Todo o departamento e a própria universidade acobertaram o caso. E o orientador
ainda processou Luana por assédio, alegando que ela usava roupas provocantes. Luana desenvolveu síndrome do
pânico e transtorno obsessivo-compulsivo. Não conseguia dar três passos sem voltar para ver se suas coisas estavam
onde havia deixado. Tinha crises toda vez que alguém tocava seu braço. Mas juntou forças para se mudar e
recomeçar o mestrado do zero. Hoje, ela é professora de astrofísica em uma universidade no sul do país.
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