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DIA INTERNACIONAL
DAS MULHERES E MENINAS
NA CIÊNCIA

“A meu ver, feminista é o homem ou a mulher que
diz: ‘Sim, existe um problema de gênero ainda hoje e
temos que resolvê-lo, temos que melhorar’. Todos nós,
mulheres e homens, temos que melhorar”
Chimamanda Ngozi Adichie
Sejamos Todos Feministas
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Você conhece a B e r t h a L u t z ?
Se você não é herpetóloga (o) –
especialista em anfíbios e répteis
– ou uma grande estudiosa (o)
do feminismo brasileiro, você
provavelmente nunca ouviu falar
nela. O que é uma pena. Bertha
Maria Júlia Lutz, conhecida apenas como Bertha Lutz, nasceu no
dia 2 de agosto de 1894 na cidade
de São Paulo, filha da enfermeira
inglesa Amy Fowler e do renomado brasileiro, cientista e sanitarista, Adolpho Lutz. Bertha estudou
Ciências Naturais, Biologia e Zoologia na Universidade de Paris,
Sorbonne, na França, regressando ao Brasil logo após a conclusão
do curso, em 1918. Em 1919, Bertha se tornou secretária do Museu
Nacional, no Rio de Janeiro, após
concorrer com outros dez candidatos homens em concurso público, sendo a segunda mulher a entrar no serviço público brasileiro.
Como cientista, Bertha Lutz
desenvolveu importantes trabalhos com botânica e herpetologia. Bertha iniciou seus trabalhos
com anfíbios anuros após os
quarenta anos de idade, para ajudar seu pai, Adolpho, que perdeu
a visão no final de sua vida. Ela
publicou junto a ele seus primeiros

Bertha Lutz - Arquivo da ONU
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trabalhos herpetológicos e continuou trabalhando ativamente com
anfíbios após a morte do pai, em
1940. Seus estudos resultaram
em uma série de publicações com
foco em taxonomia, sistemática,
história natural, desenvolvimento
e comportamento da família de
pererecas Hylidae. Ela se tornou
chefe do departamento de História
Natural do Museu Nacional e professora emérita da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Como feminista, Bertha foi uma
das pioneiras no Brasil. Ela conheceu o movimento na Europa e
nos Estados Unidos nas primeiras décadas do século e foi responsável pela organização do
movimento sufragista do Brasil.
Bertha criou a Liga para Emancipação Intelectual da Mulher e
representou o Brasil na Assembleia Geral da Liga das Mulheres
eleitoras, nos Estados Unidos,
onde foi eleita vice-presidente da
sociedade Pan-Americana. Ela
participou do comitê da elaboração da Constituição de 1934 e
garantiu às mulheres a igualdade
de direito políticos. Bertha elegeu-se primeira suplente de deputado federal pela Liga Eleitoral

Independente e assumiu a cadeira
na câmara Federal em 1936, após
a morte do Deputado Candido
Pereira. Atuou com propostas de
mudanças na legislação referente
ao trabalho da mulher e do menor,
visando, além da igualdade salarial, a licença de três meses
para a gestante e a redução da
jornada de trabalho, então de 13
horas diárias. Foi a grande responsável pela inclusão da igualdade de direitos de homens
e mulheres na carta da Organização das Nações Unidas (ONU),
lançada em 1945, enfrentando
forte oposição das delegações
norte-americana
e
britânica.
Berta Lutz morreu em 1976, no
Rio de Janeiro, com 82 anos. Depois de tudo isso, é estranho pensarmos que tanta gente nunca ouviu falar nessa mulher. Bem, como
ela, existem várias outras por aí.
Houve um tempo em que muitas
mulheres publicavam suas obras
com o nome de seus pais, maridos, irmãos ou codinomes masculinos – ou elas não seriam publicadas. Vamos pesquisar um pouco
sobre a história dessas mulheres?
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Quem escreve?
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Dra. Roberta Azeredo Murta-Fonseca
PhD in Zoology
Setor de Herpetologia, Departamento de Vertebrados
Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Doutora em Zoologia pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2009) e mestrado em Zoologia pelo Programa de Pós-Graduação em Zoologia do Museu Nacional, UFRJ (2013). Tem experiência na área de Herpetologia, com ênfase em taxonomia e morfologia de répteis.
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PLANTO O QUE CONSUMO
É cada dia mais recorrente encontrar uma pessoa
que já possui ou que deseja ter uma horta em casa.
Os limites espaciais deixaram de ser um limitador e
percebemos que mesmo em pequenos espaços, que
mesmo em apartamentos, podemos ter uma parte
daquilo que consumimos na nossa alimentação, criamos um espírito de valorização da produção alimentícia. Além do mais, a predisposição para o plantio,
o cuidado, a colheita cria em nós uma relação de
empoderamento.
Ter uma horta em casa é uma maneira sustentável de ter mais autonomia no consumo
de alimentos e contato com a terra. E,
assim, promover mais qualidade
ambiental para o nosso
cotidiano.
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Curso
“Uma horta, um jardim: faça você mesmo!”
DESCRIÇÃO
O curso “Uma horta um jardim: faça você mesmo!” é composto por 4 módulos independentes,
mas que dialogam entre si, que tem como objetivo introduzir e estimular a prática de construção de espaços verdes úteis e funcionais em diferentes espaços. Por meio da experiência
prática e de vivências teóricas dinâmicas, os participantes estarão aptos a ter sua própria horta
dentro da perspectiva de um jardim.
Para tanto, serão trabalhados conceitos de jardinagem, agricultura urbana, agroecologia e
práticas de compostagem, produção de mudas, criação de jardins comestíveis e técnicas de
cuidados com o jardim.
Foto: Banco de Imagens

Carolina Cabral – Cacá

Bruno Dutra de Araújo

Paisagista e Arte educadora

Ecólogo

Pós graduanda em Paisagismo e Revitalização

Pós-graduado em Engenharia Ambiental Integra-

Ambiental pelo CEAP Design e Técnica em Pais-

da e cozinheiro, atua nas áreas de agroecologia,

agismo pelo INAP – Instituto de Arte e Projeto.

agricultura urbana, educação ambiental e cu-

Formada em Licenciatura em Artes Visuais pela

linária. Possui experiência em vivências de per-

UEMG/Escola de Design com atuação na edu-

macultura no Brasil e na Colômbia.

cação não-formal, na área social e em gestão.
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MÓDULOS
MÓDULO 1 - MINHOCÁRIO - 24/03/18
MÓDULO 2 - PRODUÇÃO DE MUDAS - 14/04/18
MÓDULO 3 - JARDIM COMESTÍVEL - 19/05/18
MÓDULO 4 - MANEJO: CUIDANDO DO JARDIM- 16/06/18
CARGA HORÁRIA
MÓDULO 1 - 4 HORAS
MÓDULO 2 - 4 HORAS
MÓDULO 3 - 4 HORAS
MÓDULO 4 - 4 HORAS

MÓDULO 1
MINHOCÁRIO
24/03/18

Vivência prática sobre a reciclagem de matéria orgânica de restos
de alimentos para melhorar sua horta por intermédio da construção de
um minhocário doméstico. Primeiro passo para uma horta sustentável
em casa. Ao final, cada participante terá seu próprio minhocário. Lanche
vegano da OkêNutre com alimentos reaproveitados e caderninho de receitas incluídos.

Conteúdo:
Abordagem teórico-prática da compostagem;
Construção de um minhocário;
Preparação dos resíduos;
Manejo do minhocário;
Ecologia das minhocas;
Produtos do minhocário;
Discussão sobre reaproveitamento de alimentos.
Número de participantes: 05 a 10
Horário: 9 às 13h
Ministrante: Bruno Dutra de Araújo

@okenutre

INSCRIÇÕES A PARTIR DO 6 DE MARÇO!
www.bichodomatoip.org
(31) 2515-2578
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www.bichodomatoip.org
contato@bichodomatoip.org
(31) 2515-2578
Av. Côncul Antônio Cadar, 600. São Bento. BH
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