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Resumo:
Estudar a experiência da maternidade por mulheres cientistas faz parte da minha pesquisa de mestrado.
Nessa oportunidade apresento a experiência de duas mulheres cientistas e acadêmicas, mulheres que
ganharam filhos e assumiram o papel social de serem mães. Mães de crianças de até sete anos, que
conciliam, negociam, articulam e organizam suas vidas, em seus encontros e desencontros com a carreira acadêmica e científica. As interlocutoras estão em etapas diferentes da carreira acadêmica, uma
delas é casada, tem dois bebês de menos de 3 anos e cursa o doutorado, além de ser professora. A outra
é separada do pai de seu filho de 7 anos, tem 16 anos como doutora, já atuou como professora e hoje
trabalha com ciência e biotecnologia. Ambas têm realidades diferentes de uma rede familiar de apoio.
No entanto, a demanda das crianças por atenção exclusiva da mãe representa um dos conflitos da experiência humana destas mulheres. As mulheres que participaram da pesquisa referem-se a uma sensação de não estarem sendo tão produtivas quanto precisariam ser. A realidade da maternidade destas
mulheres cientistas e acadêmicas é semelhante à das outras 40 mulheres que fazem parte da minha
pesquisa, enfrentam desafios, agonias e alegrias, na responsabilidade da criação dos filhos e conciliação
com a carreira profissional.

Palavras-chave: Mulher-mãe; ciência; maternidade.
Abstract:
Studying the experience of motherhood by female scientists is part of my master's research. In this opportunity I present the experience of two women scientists and academics, women who have had children and assume the social role of being mothers. Mothers of children up to seven years old, who conciliate, negotiate, articulate and organize their lives in their encounters and disagreements with their
academic and scientific careers. The interlocutors are at different stages of their academic career, one
of them is married, has two babies under the age of three and is pursuing a doctorate, in addition to
being a professor. The other is separated from the father of his 7-year-old son, is 16 years old as a doctor,
has served as a teacher and now works with science and biotechnology. Both have different realities
than a family support network. However, the demand of children for the exclusive attention of the
mother represents one of the conflicts in the human experience of these women. The women who participated in the survey refer to a feeling that they are not being as productive as they need to be. The
reality of the motherhood of these women scientists and academics is similar to the other 40 women in
my research who face challenges, agonies and joys in the responsibility of raising children in reconciliation with their professional career.
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Os coletivos feministas, propõem a ideia de uma maternidade que contemple três aspectos: vontade, prazer e
amparo social. A maternidade voluntária concebe-se como uma escolha “livre de constrangimentos biológicos e
sociais[...] no livre acesso a contracepção e na interrupção de gravidez indesejada”; A maternidade prazerosa:
enfoca-se em desconstruir a noção da maternidade sofrida e sacrificante. A maternidade vista sem expectativas e
crenças ancestrais sobre padecer no paraíso; A maternidade socialmente amparada: na busca do reconhecimento
da maternidade como trabalho social, e deixando claro que os “direitos das mulheres são inseparáveis dos da
criança, não existindo nenhum a priori” (Ver mais em CARNEIRO, 2011).
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Cientistas vivendo a maternidade
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A primeira psiquiatra, austríaca, que se especializou em estudos da mulher e sexualidade feminina a finais do
século XIX
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Maternidade na atualidade
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Elvis Canino e Outros, escreveram Uma Nova Paternidade, um livro que reúne vários homens pais – psicólogos,
médicos e terapeutas – da América Latina e Espanha, falando sobre paternidade.
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