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CLARA DE ASSIS COELHO 
DE ARAÚJO
Idade:

50 anos

Área:

Licenciada em Enfermagem de Reabi-
litação e Doutorada em Psicologia do 
Trabalho

Funções actuais:

Professora na Escola Superior de En-
fermagem do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo (ESEnf-IPVC), lecciona 
disciplinas aos níveis da Licenciatura e 
Pós-Licenciatura (Metodologias de In-
vestigação, Enfermagem de Reabilitação 
e Saúde no Trabalho). Coordenadora do 
Departamento de Médico-Cirúrgica e Re-
abilitação e Vice-Coordenadora do Curso 
de Licenciatura em Enfermagem

uma actividade de investigação, estejam ou 
não em formação, com ou sem estatuto de 
bolseiro de investigação. As carreiras técni-
cas, de investigação e docente que absorvem 
os trabalhadores científicos, estão actual-
mente muito bloqueadas, impedindo o desen-
volvimento e a crescente evolução da ciência 
no nosso país.

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência des-
ta Associação em Portugal? Porquê?
Sim conheço, apenas porque li em tempos um 
artigo num semanário sobre a AMONET. Pare-
ce-me importante a existência desta associa-
ção na medida em que pode ser um meio para 
a divulgação e debate da matéria no sentido 
do crescimento, evolução e até transformação 
da realidade, isto é, o desenvolvimento da Ci-
ência na e pelas mulheres.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Não. De facto, as minhas vivências que não 
são de ordem pessoal mas do social, isto é, 
do que partilho e partilhei sobretudo na ac-
tividade de investigação, prendem-se com 
outro tipo de violentação. O sofrimento, que 
é de mulheres mas também de homens nas 
suas relações com a hierarquia no trabalho, 
isto é, os patrões mas também encarregados 
ou chefes. Um sofrimento moral de não-reco-
nhecimento do que fazem e do que são, a au-
sência de poder real que deveria acompanhar 
as responsabilidades que lhes incumbem e a 
desvalorização que esta condição acarreta e 
que consome o equilíbrio psicológico dos que 
trabalham.

É fácil ser mulher e cientista?
Julgo que é fácil entender as dificuldades 
porque passam, de uma forma geral, as 
mulheres que querem fazer investigação e 
sobretudo aquelas que querem fazer inves-
tigação no exercício da sua actividade pro-
fissional, sem qualquer tipo de dispensa. A 
dimensão do género tem, um peso conside-
rado, em meu entender na questão central, 
que é a produção do conhecimento científico 
pelas mulheres. 

As trajectórias familiares, por vezes, impedem 
a mulher que, por exemplo, também é mãe, de 
investir para além da sua actividade profissio-
nal na investigação, porque as condições de 
vida e de trabalho não são proporcionadoras.

Quais as compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciência?
A questão que me parece fundamental ter em 
conta é que não se fazem omoletas sem ovos e 
de facto a política governamental actual é a de 
redução de custos. Ora, como sabemos, esta 
condição põe em causa a produção de traba-
lho científico e, o conhecimento representa 
manifestamente um valor de incremento para 
o desenvolvimento sustentável da socieda-
de moderna. Reconheço que actualmente a 
grande incompatibilidade gerada é, na ver-
dade a politica orçamental que põe em risco 
o desenvolvimento do País, dificultando e im-
possibilitando o desenvolvimento da Ciência.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
cientifica?
Acho que sim. O que se inverteu, ao longo dos 
anos foi a oportunidade de emprego científico, 
dado que cresceu o número dos que exercem 
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