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RESUMO 

 

Esse trabalho buscou, através da perspectiva dos Direitos Humanos, levantar as 
concepções e despertar o questionamento dos estudantes concluintes do Ensino 
Médio da rede estadual do Rio de Janeiro, que compõem a massa excluída e 
minorizada em diversos setores da sociedade, a respeito da presença/ausência de 
seus pares, isto é, da mulher, do preto e do pobre no campo científico. Para isso, 
foram organizados debates e conversas sobre o tema a fim de sensibilizar o grupo, 
bem como o desenvolvimento e a aplicação de um questionário sobre a opinião dos 
jovens em relação à temas pertinentes ao assunto, como preconceito, sexismo e a 
política de cotas. Tal metodologia foi aplicada a 112 estudantes do último ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Desembargador José Augusto Coelho Rocha 
Júnior, na semana do Dia Nacional de Combate ao Bullying de 2017.  O questionário 
foi construído com base na escala de Likert, buscando o maior grau de conformidade 
possível do respondente com as questões e afirmações colocadas. Associado ao 
questionário, estava um vídeo norteador onde o astrofísico Neil deGrasse Tyson 
responde a uma pergunta sexista sob a ótica do preconceito racial. As informações 
obtidas no questionário foram tratadas e compiladas em quadros, gráficos e tabelas e 
posteriormente interpretadas estatisticamente e sob a ótica da análise de conteúdo, 
gerando um banco de dados que, juntamente com as percepções advindas da 
vivência no ambiente escolar, aulas e discussões, foram capazes de amparar o 
desenvolvimento de um material lúdico-literário cujo roteiro procurou responder aos 
questionamentos dos estudantes e expressar suas opiniões, questões e anseios 
através das experiências e diálogos das personagens. A elaboração da história, que 
evoluiu para uma revista em quadrinhos (36 páginas, 203 quadrinhos), envolveu a 
participação de profissionais da área de artes e uma pesquisa recorrente sobre 
metodologias de construção de enredos e arte sequencial, a fim de preparar um 
material envolvente e apropriado para dialogar horizontalmente com os leitores. A 
trama consiste basicamente na experiência de Mariana, uma jovem periférica de pele 
preta que apesar de seu esforço, não se identifica com matérias de Ciências Exatas 
e da Natureza. Seu professor de Química, lhe oferece um livro, de título Ouroboros, 
com o qual ela consegue interagir e dialogar com cientistas do passado que foram 
vítimas ou algozes em razão de algum tipo de discriminação ou preconceito. 
Finalmente concluído, o material de divulgação científica tem como propósito maior 
trazer dos estudantes a voz e as demandas ao centro da discussão no contexto do 
Ensino de Ciências, encorajando-os a ser sujeitos de suas escolhas e contribuindo 
para o efetivo empoderamento dos jovens das classes populares, representados pela 
protagonista da história. 
 
 
Palavras chave: Educação em Ciências, Educação em Direitos Humanos, História em 
Quadrinhos 
 
Produto: Revista em Quadrinhos de título Ouroboros (36 páginas, 203 quadrinhos)  



 
  

  

ABSTRACT 

 

This work sought, from the perspective of Human Rights, to raise the conceptions and 
encourage the questioning of the high school students of the State network of Rio de 
Janeiro, who make up the excluded and minority mass in various sectors of society, 
regarding the presence / absence of its peers, that is, of the woman, the black and the 
poor in the scientific field. To this end, discussions and debates were held on the theme 
in order to raise awareness of the group, as well as the development and application 
of a questionnaire on youth opinion on issues relevant to the subject, such as prejudice, 
sexism and quota policy. This methodology was applied to 112 students of the last 
year of High School of the State High School Judge José Augusto Coelho Rocha 
Júnior, in the week of the National Day of Fight against Bullying in 2017. The 
questionnaire was constructed based on the Likert scale, seeking the greatest possible 
degree of conformity of the respondent with the questions and statements placed. 
Associated with the questionnaire was a guiding video where astrophysicist Neil 
deGrasse Tyson answers a sexist question from the standpoint of racial prejudice. The 
information obtained in the questionnaire was treated and compiled in graphs and 
tables and later interpreted statistically from the perspective of content analysis, 
generating a database that, together with the perceptions arising from the experience 
in the school environment, classes and discussions, were able to support the 
development of a ludic-literary material whose script sought to respond to the students' 
questions and express their opinions, and desires through the experiences and 
dialogues of the characters. The elaboration of the story, which evolved into a comic 
book (36 pages, 203 comics), involved the participation of other professionals in the 
field of arts and a recurrent research on methodologies of plot building and sequential 
art, in order to prepare an engaging and appropriate material to dialogue horizontally 
with the readers. The plot basically consists of the experience of Mariana, a young dark 
skin peripheral who, despite her effort, does not identify with Maths and Sciences. Her 
chemistry professor offers her a book, titled Ouroboros, with which she can interact 
and dialogue with scientists of the past who were victims or tormentors because of 
some kind of discrimination or prejudice. Finally, the purpose of the scientific 
dissemination material is to bring the students voice and demands to the center of the 
discussion in the context of Science Teaching, encouraging them to be subjects of their 
choices and contributing to the effective empowerment of young people of the 
disadvantaged classes, represented by the protagonist of the story. 
 
 
Keywords: Science Education, Education in Human Rights, Comics 
 
Product: Comics Magazine titled Ouroboros (36 pages, 203 comics) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de imersão na carreira docente que venho desenvolvendo nos 

últimos anos apresenta, na prática pedagógica, alguns entraves que devem ser 

contornados a fim de corrigir problemas relacionados à compreensão e interesse por 

parte dos discentes. De uma forma geral, percebo a disciplina Química sendo 

encarada inicialmente pelos estudantes como algo extremamente complexo, e o 

professor de Química como um ser iluminado e diferente, tal qual os cientistas dos 

filmes clássicos – seres isolados, geniais e pouco humanos. A vivência no ambiente 

escolar que identifica o professor-cientista como alguém que diverge dos padrões na 

normalidade, reflete o senso comum da sociedade como um todo. O efeito causado 

por esse temor ao novo complexo – forma que a disciplina Química é construída em 

suas estruturas cognitivas – dificulta de uma forma geral a aproximação ao conteúdo 

e ao professor. Além disso, a apresentação que os livros didáticos fazem (quando 

fazem) dos cientistas é algo completamente distorcido. São de fato apresentados 

como gênios, donos da verdade, senhores de um conhecimento pronto. O processo 

investigativo e o lado humano dos pesquisadores é algo que não está explícito nem 

implícito em nenhum momento. Finalmente, os grandes cientistas localizados nos 

livros didáticos, filmes e galerias dos Nobel, em sua maioria, compartilham entre si 

características nada comuns aos estudantes dos colégios públicos brasileiros: 

homens, brancos e ricos.  

O desinteresse por carreiras científicas e tecnológicas é algo bastante 

perceptível no ambiente escolar, especialmente quando o objeto de análise é a escola 

pública. Em todos os anos que venho trabalhando nas diferentes séries do ensino 

médio, posso contar nos dedos a quantidade de estudantes que mostraram desejo de 

cursar a faculdade de Química ou Física. A realidade não é diferente com os meus 

colegas professores que atuam em outros municípios do estado do Rio de Janeiro, 

inclusive em escolas particulares. Acredito que boa parte desse afastamento seja de 

responsabilidade do currículo do Ensino Médio e, consequentemente, do material 

didático, das aulas expositivas e, finalmente, das condições de trabalho dos 

professores.  Não são esses quesitos que pretendo tratar nesse trabalho, mas sim de 

outros fatores que, ao meu ver, são responsáveis por outra enorme fatia da 
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responsabilidade: a falta de conexão do estudante da escola pública com a ciência 

por fatores socioculturais e históricos.  

No decorrer da minha vida acadêmica e profissional no magistério, vivenciei no 

estado do Rio de Janeiro uma janela do que acontece em todo o Brasil. Sendo homem 

e branco, ainda que não rico, fui sensibilizado na Universidade a reconhecer que 

aqueles que eu via como iguais não eram vistos da mesma forma pela população em 

geral.  

Minha família pode me proporcionar uma educação de nível básico em 

instituição particular – visto que já se entendia a educação básica pública do Estado 

do Rio de Janeiro como algo inferior e decadente, reflexo de políticas públicas que 

não priorizam a educação e por vezes deixam turmas sem professores, merenda ou 

suporte. As diferenças aí já eram bem explícitas, ainda que não para mim naquele 

momento. A maior parte dos meus colegas de classe e de escola, em geral, eram 

brancos, enquanto que nas escolas públicas do entorno o inverso podia ser 

observado. Na minha turma do terceiro ano havia apenas dois estudantes pretos. Eu 

só tive três professores pretos durante todo o meu ensino fundamental e médio, ao 

passo que a maior parte dos funcionários do apoio e da limpeza do colégio em que eu 

estudei eram pretos. Nada que até aquele momento me causasse estranheza ou me 

trouxesse qualquer reflexão. Pra mim tudo era comum. Na minha graduação, tive três 

professores pretos1. Nos cursos de pós-graduação, apenas um. Ainda hoje, nas 

escolas em que trabalho posso verificar a mesma desproporção. Não tenho patrões 

ou diretores pretos. Tenho poucos colegas professores pretos. Mas a maior parte dos 

funcionários do apoio e da limpeza dos colégios em que trabalho são pretos. Ainda 

que a maior parte da população brasileira seja composta de pretos e pardos (dados 

que aumentam a cada censo), convivemos com essa desproporção histórica de forma 

natural.  

 Na posição de professor na área científica, por vezes sou levado a criar 

relações históricas em minhas aulas, para apresentar desenvolvimentos tecnológicos 

de forma mais didática e compreensível. Sempre me esforcei para apresentar o 

cientista da forma mais humana possível, tentando romper com o paradigma do 

cientista louco – um homem iluminado e genial – praticamente um escolhido, dono do 

                                                           
1 De acordo como IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -  utiliza-se para distribuição da 
população por cor ou raça as classificações “preta”, “parda” e “branca”.  
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saber e da verdade. Com o tempo percebi que isso já não era mais suficiente, o padrão 

que eu tentava descontruir, gerava um outro ainda muito curioso: o de cientistas 

brancos, quase sempre homens e quase sempre com origens nobres. Onde estariam 

os cientistas com origens nas classes populares? Os cientistas pretos? As cientistas? 

Não nos meus livros... Não no lugar comum em que deveriam estar. Percebi então 

que eu poderia trazer uma desconstrução ainda mais significativa ao perfil do 

“cientista”, e por que não estimular ainda mais o pensamento crítico no que diz 

respeito à desigualdade racial, de gênero e econômica? Nascia assim uma proposta 

de divulgação científica fora dos meus conhecimentos e vivências. Precisei pesquisar 

a história de cientistas, fazer levantamentos de dados estatísticos e, é claro, consultar 

aqueles que sentiam o preconceito em seu cotidiano. Escolhi como minha principal 

fonte de consulta o meu público alvo: estudantes concluintes de escolas públicas do 

estado do Rio de Janeiro. Acreditava que a partir de suas vivências e perspectivas, 

eu seria capar de elaborar um material capaz de informar, desconstruir paradigmas e 

quem sabe até estimulá-los a um questionamento mais profundo do seu papel na 

sociedade e quanto às suas expectativas pessoais de fazer ciência, ou seja, de serem 

cientistas. 

  No que tange às mulheres, senti igual dificuldade de desenvolver, a partir da 

minha vivência, uma argumentação que fosse relevante e capaz de impactar 

significativamente a formação dos meus estudantes. Como falar de forma no mínimo 

justa sobre outra opressão que nunca vivi? Como sensibilizar os estudantes sobre os 

medos que nunca tive simplesmente por ter nascido homem? Busquei outra vez na 

experiência de vida das minhas estudantes e também das minhas colegas 

professoras, informações capazes de me embasar com solidez a fim de construir uma 

narrativa minha com uma ponta da realidade cruel vivenciada no cotidiano de 

mulheres, sobretudo de mulheres pobres e de luta. Nesse momento acho interessante 

abordar também o aspecto socioeconômico, porque, apesar de o machismo advindo 

de uma sociedade historicamente patriarcal estar entranhado nas falas, imagens, 

gestos e na sobretudo na conduta do nosso povo, essa situação consegue ser ainda 

pior em ambientes de instrução e situação econômica mais modestas. A mulher que 

aceita a dominância masculina, ainda que violenta e criminosa de forma natural e 

instintiva, ou que acha necessário mentir dizendo que “caiu da escada” para manter 

uma relação desarmônica com seu cônjuge, foi forjada pela sociedade a uma 
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submissão quase inexplicável para aqueles que não têm parte no seu cotidiano. A 

menina que precisa esperar um ônibus à noite, num ponto deserto, sente um medo 

que eu jamais seria capaz de descrever por maior que fosse a minha capacidade 

linguística.   

Não seria justo da minha parte tentar equacionar a problemática sociocultural 

e política traduzindo-a a partir da minha visão pura e simplesmente. Minha 

compreensão sobre o assunto é fruto da vivência do outro, já que sou, em boa parte, 

a figura clássica do opressor: homem, branco, graduado e heterossexual. Surgiu 

então uma necessidade em mim de conhecer e reconhecer no outro as dificuldades 

enfrentadas em sua vivência, essencialmente no ambiente social e escolar. Ou seja, 

de identificar, nas concepções dos estudantes investigados, as causas que de forma 

geral os distanciam das carreiras tecnológicas e científicas, de modo a fazer dessa 

pesquisa um processo cujo produto se destine a jovens das classes populares com o 

objetivo de trazer, aos grupos minoritários objeto do estudo, o empoderamento2 

necessário para que avancem, no campo científico, para além dos limites impostos 

por seu opressor.  

 Gostaria, no entanto, de explicitar que a proposta não é utilizar a exceção à 

regra como incentivo, como muitas vezes é colocado pela mídia: “Ex-catador acha 

livros no lixo, e é aprovado para medicina...”. Mas sim pesquisar e explicitar as causas 

das dificuldades enfrentadas pelos estudantes que impactam a sua trajetória escolar 

e, consequentemente o futuro de sua carreira, afastando-os daquilo que possui 

ligação com as Ciências. Tampouco objetivo aqui me apropriar do lugar de fala das 

minorias no que diz respeito ao cenário científico, reafirmando uma hierarquia 

sociocultural. Em vez disso, pretendo promover um diálogo horizontal crítico com tais 

grupos, onde a expressão dos marginalizados fomente a construção de um produto 

capaz de resgatar possibilidades de carreira para os mesmos. 

 O que pensam os jovens estudantes da rede pública estadual do Rio de 

Janeiro, que compõem a massa excluída no campo científico, a respeito da 

                                                           
2 Freire (FREIRE; SHOR, 1986) discute o conceito de empoderamento explicando-o como um processo 
coletivo que diz respeito à percepção crítica de indivíduos sobre a realidade social. O conceito de 
empoderamento em Paulo Freire (empowerment, na obra original), que assumo aqui, está ligado à 
consciência de classe.  
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significativa ausência de seus pares, isto é, mulheres, pretos e pobres, no campo 

científico? 

De posse do conhecimento gerado com a pesquisa, propõe-se aqui o 

desenvolvimento de um material literário lúdico com uma proposta de divulgação 

científica de uma forma peculiar: através da aventura de uma personagem que 

representa as minorias no ambiente científico e as maiorias marginalizadas no 

ambiente social. Nessa aventura através do mundo da ciência, nossa personagem 

terá como guias cientistas que em algum momento marginalizaram ou foram 

marginalizados por suas características de gênero, étnicas, financeiras, políticas, 

entre outras. A proposta encerra a aventura desta personagem numa perspectiva de 

Direitos Humanos, onde será possível ao leitor conhecer e se reconhecer na 

personagem por suas experiências e características. 

Foi selecionado História em Quadrinhos (HQ), como gênero literário para obra 

a ser construída, por sua capacidade enquanto meio de comunicação em massa e 

pela sua popularidade entre os jovens. Além disso, grande número de autores e 

pesquisadores têm utilizado as HQs como ferramenta de ensino-aprendizagem por 

seu caráter atraente e motivador. Logo, se tal gênero é suficiente para encantar e 

ensinar conteúdos de Matemática, Física ou Química, por que não utilizá-lo para 

discutir temas de ordem social? E por que não relacionar tais temas às opções por 

carreiras científicas?  

Um breve levantamento bibliográfico sobre HQs mostra seu crescimento no 

Ensino de Ciências, geralmente com caráter motivacional e/ou gerador de novos 

conhecimentos, sempre associados a conteúdos formais. Mas nenhum trabalho foi 

localizado abordando a relação sociocultural das minorias com sua opção por 

carreiras científicas.  Ainda que existam trabalhos que tratem da questão do 

feminismo, sexismo e racismo, entre outros, não encontrei trabalhos que os 

associassem ao campo científico.    

Vivemos hoje no Brasil um período de forte recessão econômica, elevado 

índice de desemprego e multiplicação das formas de violência, semelhante ao final da 

década de 1990 – período de consolidação do projeto neoliberal. Candau (2007) 

argumenta que: 

O início do novo milênio está marcado pela contradição. Por um lado, 
a hegemonia neoliberal continua se afirmando no plano interacional e 
os diferentes governos, mesmo aqueles que se situam em uma 
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perspectiva alternativa, não logram se desprender de sua lógica, 
particularmente no que se refere às políticas econômicas. Neste 
contexto, o discurso sobre os Direitos Humanos, parte da agenda 
internacional, é assumido e ressituado dentro deste novo cenário. 
(CANDAU, 2007, p. 405) 

 

Debater os direitos humanos nos contextos educativos é um imperativo ético 

do qual a Educação em Ciências não pode se furtar. 

O portal de notícias da Globo, www.g1.globo.com, publicou no dia 06/04/17 a 

confirmação por parte do ministro de justiça da Turquia, Bekir Bozdag o uso de armas 

químicas no ataque sírio do dia 03/04/17:  

 

Fizeram autópsias em três corpos que foram levados de Idlib para 
Adana (sul da Turquia), e contaram com a participação de 
representantes da Organização Mundial da Saúde, Organização para 
a Proibição das Armas Químicas (OPAQ). O resultado das autópsias 
comprovou o uso de armas químicas", afirmou Bozdag, à agência de 
notícias turca "Anadolu". 
[...] "Esta investigação científica demonstrou que Bashar al Assad 
(presidente sírio) utiliza armas químicas", afirmou Bozdag, nesta 
quinta, após o resultado das autópsias. 
[...] Na quarta-feira, o governo turco tinha classificado o ataque como 
"crime de guerra e crime contra a humanidade”. (AGÊNCIA EFE, 
2017)  

 

No dia seguinte, a BBC publicou, em sua página na internet, uma reportagem 

intitulada “Por que há uma guerra na Síria: 10 perguntas para entender o conflito”, 

onde reiterou a informação. 

 

De acordo com o grupo britânico de monitoramento do Observatório 
Sírio para os Direitos Humanos, 86 pessoas - 27 delas crianças - foram 
mortas no incidente químico em Khan Sheikhoun, na província de Idlib. 
Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a instituição de 
caridade médica Médicos Sem Fronteiras disseram que algumas das 
vítimas apresentavam sintomas consistentes de exposição a agentes 
que afetam o sistema nervoso. 
O ministro da Justiça da Turquia, Bekir Bozdag, disse que as 
necropsias realizadas nos corpos de três vítimas confirmaram que 
armas químicas foram usadas e que as forças de Assad foram as 
responsáveis pelo ataque. 
Trinta e duas pessoas foram levadas para a Turquia para tratamento 
- três delas morreram. (BBC, 2017)  
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No entanto, não é apenas para contextualizar o conhecimento químico que 

situações de violação dos direitos humanos devem ser abordadas junto às crianças, 

jovens e adultos escolares.  

Diversos programas globais tratam da necessidade de uma educação eficiente 

e eficaz em Direitos Humanos, como O Programa Mundial para a Educação em 

Direitos Humanos (PMEDH), da UNESCO – iniciado em 2005. O documento 

elaborado no PMEDH indica que a educação em Direitos Humanos deve abranger 

conhecimentos e técnicas; valores, atitudes e comportamentos; e adoção de medidas 

[com propósito de defender e difundir os Direitos Humanos], e a educação em 

Ciências não deve se furtar a isso. 

Desse modo, para referenciar a elaboração de um produto advindo dessa 

pesquisa tornou-se necessário compreender as diferenças socioculturais que 

exercem entraves no processo educacional, bem como estabelecer as devidas 

conexões com o processo histórico de formação científica. Reconhecer, dentro da 

perspectiva dos Direitos Humanos, as possibilidades de alterar o cenário atual, 

conscientizando jovens de classes excluídas de sua situação e, de certa forma, 

objetivando contorná-la. 
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS USADOS NA PESQUISA: 

 

A percepção de temas como igualdade e diferença no contexto educacional   

está diretamente relacionada à questão da Educação em Direitos Humanos e, a sua 

correlação ao cenário do Ensino de Ciências precisa ser aprofundada e explicitada. 

Para tanto, tais proposições foram levantadas objetivando referenciar o estudo que 

segue. 

 

2.1 SOBRE IGUALDADE E DIFERENÇA 

 

 É extremamente necessário compreender com nitidez aspectos referentes à 

igualdade e à diferença para que seja possível construir uma articulação dialética e 

não excludente das mesmas. De acordo com Arendt3 (1997, apud CANDAU, 2007), 

são considerados “diferentes” todos aqueles que, de alguma forma tem seu “direito a 

ter direitos” negado, seja por características sociais e/ou étnicas, por serem pessoas 

com “necessidades especiais” ou por simplesmente não se adequarem ao perfil 

competitivo imposto pela lógica de mercado da sociedade capitalista sendo tidos como 

“perdedores”, “fracassados” e “descartáveis”. Vivemos num período de globalização, 

onde a economia neoliberal é excludente, e a mundialização (como fenômeno 

estritamente social), com pretensões monoculturais. Como colocar em diálogo, sob 

esse panorama, a questão da igualdade e da diferença de forma sóbria e articulada? 

 O professor Antônio Flávio Pierucci aborda a tensão entre igualdade e diferença 

de forma conclusiva em seu livro Ciladas da diferença (1999): 

 

Somos todos iguais ou somos todos diferentes? Queremos ser iguais 
ou queremos ser diferentes? Houve um tempo que a resposta se 
abrigava segura de si no primeiro termo da disjuntiva. Já faz um quarto 
de século, porém, que a resposta se deslocou. A começar da segunda 
metade dos anos 70, passamos a nos ver envoltos numa atmosfera 
cultural e ideológica inteiramente nova, na qual parece generalizar-se, 
em ritmo acelerado e perturbador, a consciência de que nós, os 
humanos, somos diferentes de fato [...], mas somos também diferentes 
de direito. É o chamado “direito à diferença”, o direito à diferença 
cultural, o direito de ser, sendo diferente. The right to be different!, 
como se diz em inglês, o direito à diferença. Não queremos mais a 
igualdade, parece. Ou a queremos menos, motiva-nos muito mais, em 

                                                           
3 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo – Anti-semitismo, imperialismo e totalitarismo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997. 
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nossa conduta, em nossas expectativas de futuro e projetos de vida 
compartilhada, o direito de sermos pessoal e coletivamente diferentes 
uns dos outros. (PIERUCCI, 1999, p. 7) 

 

Pierutti4, (1999, apud CANDAU, 2008) explica que a tese do autor no livro 

Ciladas da diferença (1999) é que até pouco tempo, buscávamos fundamentalmente 

a afirmação da igualdade somente, enquanto que a busca agora é, também, pelo 

direito à diferença: “...a questão da diferença assume importância especial e 

transforma-se num direito, não só o direito dos diferentes a serem iguais, mas o direito 

de afirmar a diferença.”  

O projeto da modernidade trazia uma ideia de evolução social iluminista em que 

o acúmulo de conhecimento levaria à construção universal do progresso bem como 

de uma sociedade homogênea. Nessa formatação, a construção de uma “cultura 

comum” deslegitima saberes, crenças e valores dos grupos sociais considerados 

subordinados e inferiores. No entanto, todas as tentativas de homogeneização da 

sociedade foram catastróficas, especialmente porque buscavam a promoção de 

“pureza” social e étnica, trazendo consequências como genocídio e holocausto. 

Houve, portanto, uma ruptura epistemológica com esse projeto numa visão pós 

moderna de sociedade, em que a diferença e a diversidade são temas centrais. Deve-

se considerar sobretudo a hibridização cultural na dinâmica dos diferentes grupos 

socioculturais. Não existe mais uma proposta onde será alcançada a completude e 

homogeneidade, mas sim uma perspectiva multicultural em que o processo de 

desconstrução, construção e reconstrução permanentes sejam o novo paradigma. 

(CANEN e OLIVEIRA, 2002). 

 Não se pode simplesmente erguer a bandeira da igualdade, eliminando todo o 

processo histórico que nos construiu como diferentes ao longo dos séculos. Nem seria 

coerente, numa perspectiva radical de multiculturalismo, enfatizar a diferença a ponto 

de abandonar a questão da igualdade. Acredito que, de acordo com a perspectiva de 

Boaventura de Souza Santos um equilíbrio dialético limítrofe possa ser encontrado: 

“temos direito a reivindicar a igualdade sempre que a diferença nos inferioriza e temos 

direito de reivindicar a diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza.” 

(SANTOS, 2008, p.36). A partir dessa leitura, pode-se concluir que a igualdade não 

se opõe à diferença, mas sim à desigualdade, na mesma medida em que a diferença 

                                                           
4 PIERUCCI, Antonio Flavio. Ciladas da diferença. São Paulo: Editora 34, 1999. 



23 
  

  

não se opõe a igualdade, mas sim à construção de um padrão seriado (SANTOS5, 

2006, apud CANDAU, 2007). De acordo com Candau (2007) a igualdade deve ser 

construída, portanto, a partir do reconhecimento das diferenças e do combate à todas 

as formas de discriminação e preconceito.   

 

2.2 SOBRE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

 No cenário atual, o discurso sobre direitos humanos deve ser encarado com 

grande seriedade e compromisso, devido aos retrocessos observados nas sociedades 

ao redor do mundo, inclusive com a crescente onda de conservadorismo. Países 

desenvolvidos tidos como potências e referências de modelo socioeconômico na 

América e Europa têm apresentado a ascensão da extrema direita muitas vezes com 

discursos xenofóbicos e restritivos. Nas palavras de Candau:  

 
Tanto no plano internacional quanto no plano nacional, existe um forte 
discurso reiterativo que afirma fortemente a importância dos direitos 
humanos. No entanto, as violações multiplicam-se. [...] Direitos 
fundamentais que pareciam plenamente assegurados na mentalidade 
e nas políticas internacionais assumidas são negados desprezados e 
“esquecidos”. (CANDAU, 2008, p. 47) 

 

A doutrina dos direitos humanos enfatiza a indivisibilidade dos direitos, sejam 

eles civis, políticos sociais, econômicos ou culturais. No entanto, especialmente no 

que diz respeito à questão social, econômica e cultural há grande fragilidade pela falta 

de exigibilidade desses direitos. O fato de serem meramente retóricos para algumas 

pessoas e classes sociais, em muitas ocasiões provoca descrédito e indiferença. 

(CANDAU, 2008). O caminho para o fortalecimento de uma cultura de Direitos 

Humanos que forme sujeitos de direito, empodere os cidadãos e grupos sociais 

historicamente excluídos e, resgate a memória histórica está numa educação em 

Direitos Humanos transformadora que rompa com a cultura do silêncio e da 

impunidade. (CANDAU, 2008) 

A comunidade internacional, através de instrumentos como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

                                                           
5 SANTOS, Boaventura. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 
2006. 
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Sociais e Culturais, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a 

Declaração e Programa de Ação de Viena, bem como na Declaração e Programa de 

Ação da Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia 

e a Intolerâncias Correlatas, definem a educação em Direitos Humanos como:  

 

“o conjunto de atividades de capacitação e de difusão de informação, 
orientadas para criar uma cultura universal na esfera dos direitos 
humanos, mediante a transmissão de conhecimentos, o ensino de 
técnicas e a formação de atitudes, com a finalidade de: fortalecer o 
respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais; 
desenvolver plenamente a personalidade humana e o sentido da 
dignidade do ser humano; promover a compreensão, a tolerância, a 
igualdade entre os sexos e a amizade entre todas as nações, os povos 
indígenas e os grupos raciais, nacionais, étnicos, religiosos e 
linguísticos; facilitar a participação efetiva de todas as pessoas em 
uma sociedade livre e democrática na qual impere o Estado de Direito; 
fomentar e manter a paz; promover um desenvolvimento sustentável 
centrado nas pessoas e na justiça social.” (UNESCO, 2005, p. 14)  

 

A necessidade de uma educação em Direitos Humanos é explicitada pela 

existência de programas globais como O Programa Mundial para a Educação em 

Direitos Humanos (PMEDH), da UNESCO, que teve sua primeira fase entre os anos 

2005 a 2007. De acordo como o documento, a educação em Direitos Humanos deve 

abranger conhecimentos e técnicas; valores, atitudes e comportamentos; e adoção de 

medidas [com propósito de defender e difundir os Direitos Humanos]. O PMEDH 

objetiva: 

(a) contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de direitos 
humanos;  
(b) promover o entendimento comum com base em instrumentos 
internacionais, princípios e metodologias básicas para a educação em 
direitos humanos;  
(c) assegurar que a educação em direitos humanos receba a devida 
atenção nos planos nacional, regional e internacional;  
(d) proporcionar um marco coletivo comum para a adoção de medidas 
a cargo de todos os agentes pertinentes;  
(e) ampliar as oportunidades de cooperação e de associação em todos 
os níveis;  
(f) aproveitar e apoiar os programas de educação em direitos humanos 
existentes, ilustrar as práticas satisfatórias e incentivar sua 
continuação ou ampliação, assim como criar novas práticas. 
(UNESCO, 2005, p. 15) 
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Nos países latino-americanos, especialmente aqueles que passaram por 

processos de transição de modelo de governo, como a implantação democrática pós-

ditadura foi incluída a temática da educação em Direitos Humanos como componente 

essencial ao fortalecimento do regime democrático bem como o rompimento com o 

regime autoritário e os paradigmas que o cercavam. Muitos cidadãos latino-

americanos, inclusive brasileiros, consideram direitos como dádivas de determinadas 

classes “merecedoras” dos mesmos. Até mesmo direitos legais, como férias e carteira 

assinada, são tidos como questão de “generosidade” do patrão/empregador e não de 

direito.  Nas sociedades paternalistas e autoritárias, em geral, seus membros têm 

pouca consciência do que são sujeitos de direito, tanto pessoal quanto coletivamente. 

(CANDAU, 2008) 

Em vista de constatações como essa, nos anos de 1999 e 2000, o Instituto 

Interamericano de Direitos Humanos (IIDH), entidade internacional autônoma, 

acadêmica, dedicada ao ensino, investigação e promoção dos direitos humanos, 

construiu um balanço crítico da Educação em Direitos Humanos nos anos 90 na 

América Latina, com o objetivo de realizar um estudo de caso e elaborar uma síntese 

capaz de nortear os principais aspectos a serem considerados, no respectivo 

contexto, para a Educação em Direitos Humanos na região, a partir do ano 2000.  Três 

componentes então foram explicitados com maior relevância para esse grupo de 

países (Argentina, Chile, Peru, Brasil, Colômbia, Venezuela, Guatemala e México): 

formar sujeitos de direito; favorecer processos de empoderamento e educar para o 

“nunca mais”.  (CANDAU, 2008) 

De acordo com Rifiotis (2007), entende-se por “sujeito de direito” o “sujeito 

social que se apropria e resignifica seus direitos de modos específicos e contingentes 

relativamente ao campo de possibilidades a partir das quais ele organiza sua ação”. 

O processo de empoderamento – do inglês “empowerment” – é o processo 

sociocultural e educativo que tem por objetivo reconhecer e valorizar tanto individual 

quanto coletivamente pessoas e grupos discriminados e excluídos, dando-lhes 

possibilidades concretas de influir na construção e organização da sociedade civil. 

(CANDAU, 2008) 

Entre esses, o aspecto fundamental, considerado prioritário na América Latina 

como referencial para Educação em Direitos Humanos, na pesquisa promovida pelo 

IIDH, é o princípio que ficou conhecido como “Educar para o nunca mais”.  De acordo 
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com Candau (2008), “educar para nunca mais” é resgatar a memória histórica, romper 

a cultura do silêncio e da impunidade que ainda está muito presente nos países em 

que foi feito o levantamento: “Somente assim é possível construir a identidade de um 

país, na pluralidade de suas etnias e culturas.” (CANDAU, 2008 p. 4)  

Sobre como fazer Educação em Direitos Humanos, no que tange às estratégias 

metodológicas a serem utilizadas, Candau diz:  

 

[...] Estas têm de estar em coerência com as finalidades assinaladas, 
o que supõe a utilização de metodologias ativas, participativas, de 
diferentes linguagens. Exigem, no caso da educação formal, a 
construção de uma cultura escolar diferente, que supere as estratégias 
puramente frontais e expositivas, assim como a produção de materiais 
adequados, que promovam interação entre o saber sistematizado 
sobre Direitos Humanos e o saber socialmente produzido. Devem ter 
como referência fundamental a realidade e trabalhar diferentes 
dimensões dos processos educativos e do cotidiano escolar, 
favorecendo que a cultura dos Direitos Humanos penetre em todo o 
processo educativo. (CANDAU, 2008, p. 405)  

  

 Ou seja, o paradigma da educação formal deve ser vencido, de modo que a 

cultura dos Direitos Humanos esteja presente em todas as etapas do processo 

educativo. Além disso, estratégias verticais e puramente expositivas devem ser 

revistas de modo que os processos que articulam teoria e prática privilegiem o ator 

social dentro das suas demandas para então situa-lo na questão global. É 

fundamental que a educação em Direitos Humanos seja transformadora e evolua da 

questão abstrata até a realidade das condições socioculturais, econômicas e políticas 

do sujeito tendo relevância em sua vida cotidiana.  

Sem deixar de considerar, no entanto, que uma das problemáticas relativas à 

educação em Direitos Humanos está relacionada às muitas leituras possíveis para 

esse termo, o que confere a ele um caráter polissêmico, incluindo desde questões de 

gênero e étnicas até a sobrevivência do planeta e do meio-ambiente. Isso significa 

que não se pode restringir a educação em Direitos Humanos a uma educação em 

valores, depreciando seu caráter político, da mesma forma que deve-se ter cuidado 

com a abrangência do termo, capaz de englobar tantas dimensões a ponto de perder 

a especificidade e essência originais. A especialização das ações (direito da mulher, 

do idoso, do consumidor...), apesar de rica, leva ao risco de uma excessiva 

fragmentação e a perda de articulação comum. É importante construir uma 
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fundamentação geral que dê suporte e promova um diálogo às lutas específicas 

tornando-as individualmente suficientes e coletivamente suplementares. (CANDAU, 

2008) 

De acordo com as diretrizes traçadas para o Programa Mundial para e 

Educação em Direitos Humanos (PMEDH), da UNESCO, que teve sua primeira fase 

iniciada em 2005, é preciso utilizar estratégias pedagógicas críticas que promovam os 

Direitos Humanos em ambientes de aprendizado sem temores e carências, capazes 

de estimular a participação e o desenvolvimento pleno do indivíduo. (UNESCO, 2005) 

Sendo que, segundo as orientações desse programa, na Educação em Direitos 

Humanos devem ser observados dois aspectos dentro do sistema educacional: 

 

(a) os direitos humanos pela educação – assegurar que todos os 
componentes e processos do aprendizado, inclusive os planos de 
estudo, os materiais didáticos, os métodos pedagógicos e a 
capacitação, conduzam à aprendizagem dos direitos humanos;  
(b) os direitos humanos na educação – assegurar o respeito aos 
direitos humanos por parte de todos os agentes, e a prática dos 
direitos dentro do sistema educacional. (UNESCO, 2005, p.20) 
 

Cabe explicitar que ambos os aspectos foram considerados na elaboração 

dessa dissertação e de seu produto, especialmente em vista da convicção de que não 

é possível construir horizontalmente uma sociedade legitimamente igualitária sem dar 

voz a atores e grupos sociais que historicamente tiveram menos poder e 

oportunidades de decisão nos processos coletivos.  

  Sabe-se que o debate relativo aos Direitos Humanos bem como à Educação 

em Direitos Humanos está longe de estar concluído e passa ciclicamente por 

processos de construção e desconstrução. Por essa razão muitos autores o colocam 

como utópico, em mesma medida que fundamental e necessário.   

Como diz Salvat6 (1991, apud MAGENDZO, 1994, p.164): 

 

Os direitos humanos aparecem para nós como uma utopia a promover 
e plasmar nos diferentes níveis e espaços da sociedade. Como tais, 
apresentam-se como um marco ético-político que serve de crítica e 
orientação (real e simbólica) em relação às diferentes práticas sociais 
(jurídica, econômica, educativa, etc) na luta nunca acabada por uma 
ordem social mais justa e livre. Neste sentido, são vistos como 

                                                           
6 SALVAT, Pablo. “Hacia una nueva racionalidad: La tarea de construir un paradigma basado en los 
derechos humanos”, en Abraham Magendzo (ed.), ¿Superando la racionalidad instrumental?, Santiago 
de Chile, piie, 1991. 
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paradigmáticos, isto é, como modelo e/ou critério exemplar a partir do 
qual podemos ler nossa história e nosso futuro como povos.   
(MAGENDZO, 1994, p.164).    

 

E também Boaventura de Sousa Santos (2008, p. 470), com cujas palavras 

concluo este capítulo: 

 

Este projeto [de sociedade que acolhe a diversidade e respeita os 
direitos humanos] pode parecer bastante utópico. É, certamente, tão 
utópico quanto o respeito universal pela dignidade humana. E nem por 
isso este último deixa de ser uma exigência ética séria. Como disse 
Sartre, antes de concretizada, uma ideia apresenta uma estranha 
semelhança com a utopia. Nos tempos que correm, o importante é não 
reduzir a realidade apenas ao que existe. (Santos, 2008, p. 470) 
 

2.3 SOBRE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E DIREITOS HUMANOS 

Quando se trata de formação para a cidadania é preciso definir uma série de 

termos de modo que se combata o possível esvaziamento de sentido gerado por seu 

uso excessivo. Cortina7 (2005 apud OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016) colocam que “um 

conceito pleno de cidadania deve integrar um status legal, conjunto de direitos; um 

status moral, conjunto de responsabilidades; e também uma identidade pela qual a 

pessoa se sinta pertencente a uma determinada sociedade.” A ideia de cidadania 

cosmopolita, trazida por Cortina é central e capaz de integrar conceitos de cidadania 

de maior expressão como os de cidadania política, social e civil.  

Outros termos de interesse apresentados por Oliveira e Queiroz são “cotidiano” 

e “contextualização”. Muito utilizados por educadores, apresentam uma riqueza de 

significados e possibilidades. Conceitos que apesar de distintos são próximos e 

complementares: 

[...] os discursos de cotidiano e contextualização foram e são 
fundamentais para o enfrentamento de uma estrutura hegemônica de 
pensamento e ação docente nas aulas de ciências, onde a ação do 
professor se baseava apenas em quadro negro e giz, identificando-se 
o aprender com decorar fórmulas, e o estudante não possuindo voz 
em sala de aula. (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016, p.78) 
 

 Temos, portanto, o estudo do cotidiano com o propósito de combater a 

alienação do indivíduo, transformando-o complementarmente à inter-relação de 

                                                           
7 Cortina, Adela. Cidadãos do mundo: para uma teoria da cidadania. São Paulo, Edições Loyola. 
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conceitos da vida diária. Já a contextualização ficaria responsável pela correlação 

entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e a construção de um olhar crítico sobre 

o mundo a partir do diálogo, além da relação imediata de inserção do conteúdo no 

contexto político, econômico, cultural e social. (WARTHA; SILVA; BEJARANO,8 2013, 

apud OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016). 

Sob essa ótica uma formação cidadã completa só seria possível com a devida 

correlação das áreas de Educação em Ciências e Educação em Direitos Humanos de 

forma contextualizada e cotidianizada. De acordo com Oliveira e Queiroz (2016): 

  

“A Educação em Direitos Humanos é transversal à Educação. 
Acreditamos profundamente que a Educação em Direitos Humanos 
seja capaz de fornecer uma base ética para que, ao compreender os 
conteúdos de Ciência em seu contexto social, econômico e cultural, o 
estudante consiga posicionar-se como cidadão.” (OLIVEIRA; 
QUEIROZ, 2016, p.79) 

  

Para que o estudante assuma integralmente a condição de cidadão é preciso 

dar-lhe voz. Sendo o diálogo, portanto, fundamental para a cidadania, o professor de 

Ciências deve buscar a participação de seus estudantes no processo de ensino-

aprendizagem enfrentando as relações assimétricas de poder e contribuindo para um 

sistema que admita naturalmente a equipotência de vozes nos diálogos em seus 

contextos culturais, sociais e políticos. (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016). 

Desse modo, cresce cada vez mais a necessidade de desenvolver e aplicar 

ferramentas e produtos capazes de contribuir para o empoderamento dos jovens das 

classes sociais desprestigiadas, bem como das mulheres e dos pretos no meio 

científico. Dar voz é também educar numa perspectiva dos Direitos Humanos, para 

que tais grupos tomem consciência da realidade do lugar social que ocupam e também 

daqueles que lhes são negados. Construir e divulgar materiais com essa proposta, 

possibilitam o aumento de sua representatividade nos diversos espaços, bem como a 

qualidade dessa representatividade para além da simples estatística. Nas palavras de 

Oliveira e Queiroz (2016), 

 

[...] a Educação em Direitos Humanos associada à Educação em 
Ciências, busca formar para os valores de Tolerância e Diálogo, uma 

                                                           
8 Wartha, E. J.; Silva, E. L, Bejarano, N. R. R. Cotidiano e Contextualização no Ensino de Química. 
Química Nova na Escola. Vol. 35, n° 2, pp. 84-91. 
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vez que busca dar voz aos subalternizados, resgatar memórias e 
desconstruir uma visão naturalizadora das violações de direitos. 
(OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016, p. 89) 
 

Em seguida, passo a apresentar o processo investigativo empreendido nessa 

dissertação de mestrado. 
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3 DIRECIONAMENTO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

A seguinte pesquisa pode ser classificada como: a) Qualitativa, pois considera 

a subjetividade das respostas, bem como de suas justificativas. Ainda que se trabalhe 

quando possível com análise estatística, o foco do trabalho se dá no processo 

descritivo em si; b) Aplicada, visto que propõe o desenvolvimento de saberes para 

aplicação prática, tanto na conscientização dos jovens quanto no desenvolvimento do 

pensamento crítico para resolução de problemas socioculturais específicos relativos 

aos espaços ocupados de forma numericamente pouco significativa por grupos 

historicamente excluídos; c) Explicativa por buscar a identificação de fatores que 

determinam ou contribuem na ocorrência dos fenômenos sociais; e d), inspirada nos 

princípios da Pesquisa-ação, essa pesquisa concebeu a resolução de problemas 

coletivos envolvendo a colaboração dos estudantes que representam as classes 

minoritárias avaliadas, de modo a estimular sua conscientização e mudança de 

atitudes (SILVA; MENEZES, 2001). 

 

3.2 MÉTODO 

 

Objetivando perceber o que os jovens de classes populares pensam a respeito 

da significativa ausência (pequena presença) no campo científico de mulheres, pretos 

e pobres, consultei 112 (cento e doze) estudantes concluintes do Ensino Médio regular 

da rede estadual do Rio de Janeiro, no Colégio Estadual Desembargador José 

Augusto Coelho Rocha Júnior – em Rio Bonito, interior do Estado do Rio de Janeiro, 

através de um formulário on-line.  Esses estudantes foram escolhidos por 

representarem, em sua maioria, um retrato das classes sociais que são minoritárias 

no universo científico.  

Na semana do Dia Nacional de Combate ao Bullying”, no ano de 2017, separei 

as aulas de Química dos terceiros anos do Ensino Médio (dois tempos consecutivos 

de 50 minutos cada) para tratarmos de temas relacionados à desigualdade e à 

inclusão sociais e ao próprio bullying. Organizamos as salas de aula num grande 

círculo onde todos os presentes teriam a mesma possibilidade de intervir na 
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construção do debate e me coloquei como mediador, criando questões iniciais e 

organizando os espaços de fala.  

Abrimos o debate falando sobre o que é o bullying e sobre os riscos de encará-

lo como uma simples brincadeira. Expus que cada pessoa é um universo de variáveis 

e que somos afetados de formas diferentes por estímulos semelhantes. Fatores como 

o estado emocional, a relação familiar e as vivências anteriores podem levar os alvos 

dessas “brincadeiras” nada inocentes a estados depressivos e até ao suicídio. Pedi 

para que os estudantes comentassem a respeito e que trouxessem experiências 

próprias. Foi grande o número de estudantes que citaram a série “13 Reasons Why”9. 

Muitos comentaram sofrer bullying pelo tipo físico, sexualidade e outras 

características, como cabelo e cor de pele.   A partir daí, trouxemos o diálogo para a 

questão racial, e discutimos inclusive a respeito da nomenclatura mais coerente para 

se utilizar: Preto ou negro?; Escurinho?; Mulato?. E chegamos à conclusão de que a 

terminologia mais coerente seria “preto”, já que “negro” é utilizado quase sempre em 

nossa língua para identificar algum ruim: “peste negra”, “lista negra”... ao passo que o 

termo “preto” faz oposição ao “branco” e é utilizado para caracterizar sem cunho 

pejorativo “carro preto”, “café preto”... Expressões como “mulatinho” e “moreninho” 

apresentam caráter atenuador, totalmente desnecessário. De modo nenhum é ruim 

ser preto para que seja necessário buscar um termo mais amigável. Concluímos 

também que quando o objetivo é agredir o outro, infelizmente qualquer expressão 

pode ser utilizada com a devida entonação.   

 Ainda no debate da questão racial, falamos a respeito da abolição da 

escravatura que no Brasil ainda se pode dizer recente, uma vez que no ano de 2017 

completou 129 anos. Fizemos o exercício mental de tentar reproduzir como seria se 

fôssemos escravos libertos nos dias de hoje e de prever como estariam os nossos 

descendentes 130 anos depois. Nos imaginamos ganhando a liberdade, mas sem 

nenhum estudo ou bem. Apenas com as roupas do corpo e a vontade de ser livre. 

Traçamos então um paralelo com a questão do preto no mundo e não foi difícil 

associar à pequena (numericamente falando) participação dos pretos no universo 

científico. Aproveitamos o momento para construir um debate relativo à questão das 

                                                           

9 Seriado produzido e distribuído pela Netflix - provedora global de filmes e séries de televisão em 
transmissão contínua, fundada em 1997 nos Estados Unidos - que conta situações que levaram uma 
jovem estudante ao suicídio. 
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cotas raciais, onde todos opinaram e não houve consenso. Nesse momento do debate 

intervi e falei da importância de ouvir e respeitar a opinião do outro. O objetivo não era 

que todos pensassem da mesma forma, mas que se respeitassem nas divergências. 

Deixei nítido que alguns aspectos não admitem certo e errado, e que não se entra 

num debate para ganhá-lo, mas para crescer com ele. Coloquei também que para 

construir alguns conceitos é necessário descontruir antes, durante e até depois. 

Portanto seria necessário estar aberto a aprender com o outro e, porque não, mudar 

de opinião.     

O próximo tema discutido foi a respeito da igualdade e diferença entre homens 

e mulheres. Perguntei se acreditavam que homens e mulheres eram iguais e lancei 

outras perguntas como “Se você tivesse uma empresa e pudesse contratar um entre 

dois candidatos com currículos muito semelhantes e diferentes apenas no sexo, 

optaria pelo homem ou pela mulher?”; “A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de 

agosto de 2006) é justa, mesmo criando mecanismos que “beneficiam/protegem” as 

mulheres e não os homens?”. Todos tiveram a oportunidade de se colocar a respeito 

e um debate deveras produtivo foi construído com muito respeito. Ao fim do tópico, as 

opiniões convergiram para um consenso, a sociedade beneficia naturalmente os 

homens colocando sobre a mulher a responsabilidade do lar e da criação dos filhos. 

As mulheres, ainda que no mercado de trabalho, acumulam as funções domésticas e 

muitas vezes passam à segunda opção em entrevistas de emprego pela questão da 

maternidade. Por fim, em relação a Lei “Maria da Penha”, todos concordaram que ela 

só existe por conta da questão cultural e histórica da agressão masculina contra a 

mulher e, que a lei não beneficia ou protege a mulher, mas busca igualar os gêneros 

de modo substancial – tratando os desiguais na medida em que se desigualam.    

 Quando questionei a respeito da participação historicamente minoritária da 

mulher no universo científico, fui surpreendido por opiniões políticas muito bem 

fundamentadas que relacionavam a questão a um machismo histórico que colocou a 

mulher durante anos em posição de submissão, sendo muitas vezes impedida de 

estudar e trabalhar por seus pais e cônjuges. 

 Finalizamos o debate com questões afeitas à população economicamente mais 

desfavorecida, comumente chamada de população “pobre”. Nesse momento, uma 

grande maioria foi sensibilizada. Falamos sobre a questão das cotas para estudantes 

de escolas públicas e os próprios estudantes fizeram o contraponto em relação a 
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alguns colégios federais. Praticamente todos os estudantes se posicionaram a favor 

desse tipo de cotas, visto que vivenciaram as dificuldades próprias dos colégios 

públicos no decorrer de suas vidas, como a falta de professores de algumas disciplinas 

e a impossibilidade de ir alguns dias por problemas no sistema de gratuidade de 

transporte. Alguns também comentaram sobre a dificuldade vivenciada frente a 

conflitos com traficantes e policiais, que muitas vezes cerceia o direito de ir e vir, 

impedindo até mesmo o acesso à escola. Recordamos juntos um episódio que ocorreu 

numa escola vizinha, onde também atuava, quando o turno da noite foi suspenso 

devido a troca de tiros que ocorreu, numa tarde, entre policiais e criminosos. Fizemos 

mais uma vez um exercício mental comparando a realidade de estudantes de 

diferentes classes sociais frente as oportunidades comuns, como o ENEM, por 

exemplo. Todos concordaram que para que um estudante de escola pública, pobre, 

que precisou trabalhar desde cedo para ajudar a família, tenha um resultado similar 

ao de um estudante de colégio particular direcionado a atender a uma elite com maior 

poder aquisitivo – no senso comum identificada como a população “rica”-, com muitas 

oportunidades para formar conhecimentos também fora da escola e para passar por 

experiências enriquecedoras que atendam ao projeto social dominante, ele teria que 

fazer muito mais esforço, como regra geral. Consideramos semelhante a situação no 

que tange ao universo científico: para que um estudante pobre invista e tenha sucesso 

na carreira de cientista é necessário o rompimento de inúmeras barreiras, inclusive a 

aproximação inicial com disciplinas científicas e a construção do desejo de “ser 

cientista”, quase sempre associado a uma autoestima positiva.  

 Tendo assim estimulado suas reflexões, solicitei que respondessem a um 

questionário (Apêndice A), com a finalidade de registrar a forma como percebem as 

possíveis igualdades/diferenças nas oportunidades de homens e mulheres, brancos e 

pretos, pobres e ricos na sociedade e no universo científico.    

Para que respondessem ao questionário, os estudantes foram levados à sala 

de informática da Escola, a fim de que fossem usados meios digitais como ferramentas 

operacionais. Entre elas, um vídeo10 onde o astrofísico americano Neil deGrasse 

Tyson comenta sobre a relação entre brancos, pretos, homens, mulheres e ciência foi 

colocado no início do questionário, de modo a ser mais um estímulo à reflexão, 

                                                           

10 https://www.youtube.com/watch?v=0Sw-zV9o6fA. 3’18” 

https://www.youtube.com/watch?v=0Sw-zV9o6fA
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instigando os estudantes a responderem as questões presentes no formulário on-

line11 utilizado. Infelizmente, poucos computadores executavam o vídeo, por conta de 

um bloqueio técnico. Desse modo, os estudantes que não tinham acesso à internet 

ou computadores em suas residências responderam o questionário no colégio, 

enquanto que a maioria executou a tarefa de casa ao longo da semana.  

O questionário (Apêndice A) constou de 18 (dezoito) perguntas, 09 (nove) delas 

elaboradas com base na escala de mensuração multi-item conhecida com escala de 

Likert. As escalas Likert têm por objetivo avaliar o nível de concordância do 

entrevistado com uma dada afirmação, detalhando com maior intensidade o grau de 

conformidade do mesmo com as questões propostas. Nelas foram oferecidos, além 

dos níveis de concordância e discordância extremos, um ponto de neutralidade e uma 

opção relativa à opinião ainda não formada sobre determinado aspecto pertinente à 

pergunta, com opção de justificativa ou de comentário, o que possibilitava ao 

entrevistado se aprofundar em determinado item, esclarecendo ainda mais suas 

crenças e sentimentos frente à questão. Outras 02 (duas) perguntas fechadas previam 

duas opções de resposta, opinativas, porém com a opção de que fosse apresentada 

uma resposta própria, no campo “outro”. Além dessas perguntas fechadas, o 

questionário contou ainda com 05 (cinco) perguntas abertas, em que o respondente 

tinha total liberdade de elaborar suas respostas. Ainda outras 02 (duas) perguntas 

tiveram o propósito de coletar a auto declaração de cor e sexo dos estudantes.  

 A opção pelo questionário se mostrou interessante, primeiro porque acredito 

que com ele poderia compilar grande quantidade de informações sem desprender 

muito tempo, como seria com entrevistas individuais, por exemplo. Com um 

questionário há também a possibilidade de identificar pontos de concordância entre 

os entrevistados sem prévio acordo, além de oferecer a liberdade necessária para que 

aquele que responde possa se expressar de forma sincera, sem a preocupação do 

julgamento de seu entrevistador ou de quem mais o possa ouvir. Em segundo lugar 

porque foi usada uma ferramenta digital que permite que as respostas sejam colhidas 

em planilha Excel, o que facilitou que fossem organizadas em gráficos para melhor 

interpretação dos dados e levou, essencialmente, à formulação de um produto 

educacional que tem a intenção de contribuir para minimizar inseguranças e estimular 

                                                           

11 Formulário Google (SM) 
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o interesse de jovens estudantes pela carreira científica. Conhecendo a concepção 

dos jovens, bem como suas dúvidas e desejos, teremos um norteador capaz de 

embasar os textos construídos na revista em quadrinhos, respondendo às perguntas 

mais frequentes informalmente durante os diálogos das personagens nos balões e 

elaborando a trama de modo que os estudantes se identifiquem de fato com a 

personagem de forma empática. 

 A análise das questões objetivas foi feita de modo que a contabilização das 

informações foi quantificada e plotada em gráficos dentro do espaço amostral 

pesquisado. Desse modo, além dos números pura e simplesmente, pode-se fazer um 

comparativo percentual dentro dos diferentes grupos participantes.  

 No entanto, em vista das oportunidades de justificativas e comentários dadas 

aos respondentes, a pesquisa, bem como a interpretação dos dados, envolveu 

diversas vertentes dentro da pesquisa qualitativa, em que as questões abertas foram 

analisadas de acordo com uma perspectiva interpretacionista. Isto é, a cientificidade 

do método foi considerada pela preocupação com a essência do seu objeto ainda que 

também operasse diretamente com dados matemáticos. 

Moreira12 (2002, apud OLIVEIRA, 2008), destaca os seis itens que caracterizam 

basicamente a pesquisa qualitativa:  

 
1) A interpretação como foco. Nesse sentido, há um interesse em 
interpretar a situação em estudo sob o olhar dos próprios participantes;  
2) A subjetividade é enfatizada. Assim, o foco de interesse é a 
perspectiva dos informantes;  
3) A flexibilidade na conduta do estudo. Não há uma definição a priori 
das situações;  
4) O interesse é no processo e não no resultado. Segue-se uma 
orientação que objetiva entender a situação em análise;  
5) O contexto como intimamente ligado ao comportamento das 
pessoas na formação da experiência; e  
6) O reconhecimento de que há uma influência da pesquisa sobre a 
situação, admitindo-se que o pesquisador também sofre influência da 
situação de pesquisa. (Oliveira, 2008, p.14) 

 
Partindo-se da atenção a esses pontos, foi possível organizar os resultados 

obtidos, de modo a alcançar as conclusões da pesquisa. 

                                                           
12 MOREIRA, Daniel Augusto. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira Thomson, 
2002. 
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Enquanto método para a análise das respostas discursivas, foi utilizada a 

Análise de Conteúdo (MORAES, 1999). Essa é uma metodologia que pode ser 

aplicada na interpretação e descrição de qualquer tipo de texto objetivando a 

compreensão de seus significados, num nível que vai além da leitura comum. Mais do 

que uma técnica de análise de dados, representa uma abordagem metodológica 

completa, compreendendo procedimentos próprios para o processamento de dados 

científicos e fornecendo informações complementares ao pesquisador, independente 

de sua área de atuação.  

Moraes (1999) descreve o processo de análise de conteúdo como um guia 

prático para ação, adaptável e cheio de formas, mas constituído basicamente por 

cinco etapas: 

1 - Preparação das informações;  
2 - Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades;  
3 - Categorização ou classificação das unidades em categorias;  
4 - Descrição;  
5 - Interpretação.  
(MORAES, 1999, p.10) 

 

O processo de preparo das informações envolveu inicialmente codificação dos 

estudantes e uma primeira leitura das respostas para definir quais delas estavam de 

acordo com os objetivos da pesquisa. Em seguida, no processo de unitarização, as 

respostas foram lidas cuidadosamente e classificadas de acordo com as unidades de 

significado. As unidades de significado, objeto de análise, foram isoladas e definidas 

de acordo com palavras e frases que denotavam sentido completo, tanto em si 

próprias quanto no contexto das perguntas. Cada unidade de análise foi então isolada 

e codificada. O passo seguinte envolveu a categorização através da semelhança 

baseada em critérios léxicos com ênfase nos sentidos. Assim, os dados foram 

sintetizados e organizados de acordo com seus objetivos comuns sempre que as 

unidades de significado convergiam, criando assim núcleos de sentido. Os dados, já 

organizados e categorizados, foram então descritos em tabelas e citados diretamente 

na coluna de respostas, como exemplo. Vale lembrar que como tratava-se de mais de 

uma centena de respostas por pergunta, apenas algumas foram acolhidas e 

selecionadas para a tabela expositiva – respeitando-se sempre as de maior expressão 

e frequência. 
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  Os dados foram finalmente interpretados de forma contextualizada com os 

objetivos da pesquisa e estão dispostos no capítulo que segue. 
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4  RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 As respostas ao questionário - objetivas e discursivas, bem como as 

justificativas - foram analisadas em dois momentos, através de tratamento estatístico 

e qualitativo, e os dados gerados estão explicitados nos itens que seguem.  

 

4.1 ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

As respostas das questões objetivas foram computadas e tratadas através de 

tabelas e gráficos objetivando uma leitura crítica das opiniões dos estudantes de forma 

clara e sucinta. Todas as questões objetivas, bem como os resultados obtidos estão 

apresentados na sequência. 

A pergunta 1 localizava os estudantes em relação a sua autodeclaração de cor 

ou raça. As respostas estão compiladas na Tabela 01 e na Figura 01.  

 

Tabela 01: Autodeclaração de cor ou raça dos estudantes 

Cor ou raça 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Branca 45 40,18% 

Outra 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

Total Geral 112 100,00% 

 

 Figura 01: Autodeclaração de cor ou raça dos estudantes 

 

A pergunta 2 localizava os estudantes em relação a sua autodeclaração de 

sexo. As respostas estão compiladas na Tabela 02 e na Figura 02.  

0

10

20

30

40

50

60

70

Branca Outra Preta ou Parda

Cor ou Raça



40 
  

  

Tabela 02: Autodeclaração de sexo dos estudantes  

Sexo Contagem de Sexo % 

Feminino 64 52,46% 

Masculino 48 47,54% 

Total Geral 112 100,00% 

 

Figura 02: Autodeclaração de sexo dos estudantes 

 

A maioria dos estudantes se autodeclara preto ou pardo e do sexo feminino. O 

dado curioso é a quantidade significativa deles que se declara branco. Dentro do 

universo pesquisado, percebi que muitos estudantes com características pardas se 

declarou como branco. Eu esperava, quando elaborei o questionário, um número de 

declarantes brancos em torno de 20. Apesar de ser uma questão de identificação 

pessoal, surge o questionamento: o que esses alunos concebem por “pardo” e por 

qual razão negam essa identificação? Tal assunto não foi retomado posteriormente 

com os alunos, mas retrata a concepção preconceituosa de alguns com as 

características associadas a certos fenótipos, como o cabelo crespo, por exemplo. 

Após assistir o vídeo13 com Neil deGrasse Tyson em que ele responde a uma 

pergunta sexista traçando um paralelo com a questão racial americana, os estudantes 

foram questionados em relação as oportunidades entre homens e mulheres e em 

seguida entre brancos e pretos. 

As Tabelas de respostas, apresentadas a seguir, representam a resposta dos 

estudantes, separada por grupos sociais: autodeclarantes brancos e do sexo feminino; 

autodeclarantes brancos e do sexo masculino; autodeclarantes não-brancos, não-

                                                           
13 https://www.youtube.com/watch?v=0Sw-zV9o6fA. 3’18” 
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pretos, não–pardos do sexo masculino; autodeclarantes pretos ou pardos e do sexo 

feminino e; autodeclarantes pretos ou pardos e do sexo masculino. Já os gráficos de 

contagem, são apresentados de forma mais simples – apenas pelo teor das respostas 

em si, sem um separação específica por grupos. Tais métodos foram escolhido na 

representação com a finalidade de priorizar uma leitura clara e coerente dos dados, 

sem redundância e o mais objetiva possível.  

Pergunta 3: Em relação à questão das oportunidades para homens e mulheres 

em nossa sociedade: De acordo com o que você observa, ambos têm chances iguais? 

 

Tabela 03: Respostas para a Pergunta 3: Em relação à questão das oportunidades para homens e 

mulheres em nossa sociedade: De acordo com o que você observa, ambos têm chances iguais? 

Grupos 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Branca 45 40,18% 

Feminino 25 22,32% 

Em parte. 3 2,68% 

Não. 21 18,75% 

Sim. 1 0,89% 

Masculino 20 17,86% 

Em parte. 5 4,46% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 13 11,61% 

Sim. 1 0,89% 

Outra 1 0,89% 

Masculino 1 0,89% 

Não. 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

Feminino 39 34,82% 

Em parte. 2 1,79% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 35 31,25% 

Sim. 1 0,89% 

Masculino 27 24,11% 

Em parte. 9 8,04% 

Não. 16 14,29% 

Sim. 2 1,79% 

Total Geral 112 100,00% 
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Figura 03: Respostas para a Pergunta 3: Em relação à questão das oportunidades para homens e 

mulheres em nossa sociedade: De acordo com o que você observa, ambos têm chances iguais? 

 

De acordo com o observado na Tabela 03 e na Figura 03, a resposta “não” foi 

majoritária em todos os grupos, independentemente de cor ou sexo. Essa pergunta 

permitia ao estudante justificativa, caso houvesse desejo do mesmo em justificar. 

Cinquenta estudantes justificaram e, a grande maioria fez colocações a respeito dos 

diferentes salários praticados entre homens e mulheres e do desinteresse do 

empregador na contratação de mulheres por conta dos direitos associados à 

maternidade. 

Pergunta 4: Em relação à questão das oportunidades para brancos e pretos em 

nossa sociedade: De acordo com o que você observa, ambos têm chances iguais? 

 

Tabela 04: Respostas para a Pergunta 4: Em relação à questão das oportunidades para brancos e 

pretos em nossa sociedade: De acordo com o que você observa, ambos têm chances iguais? 

Grupo 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Branca 45 40,18% 

Feminino 25 22,32% 

Em parte. 2 1,79% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 21 18,75% 

Sim. 1 0,89% 

Masculino 20 17,86% 

Em parte. 4 3,57% 

Não. 16 14,29% 
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Tabela 04 (continuação): Respostas para a Pergunta 4: Em relação à questão das oportunidades para 

brancos e pretos em nossa sociedade: De acordo com o que você observa, ambos têm chances iguais? 

Grupo 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Outra 1 0,89% 

Masculino 1 0,89% 

Em parte. 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

Feminino 39 34,82% 

Em parte. 2 1,79% 

Não. 34 30,36% 

Sim. 3 2,68% 

Masculino 27 24,11% 

Em parte. 4 3,57% 

Não. 20 17,86% 

Sim. 3 2,68% 

Total Geral 112 100,00% 

 

 

Figura 04: Respostas para a Pergunta 4: Em relação à questão das oportunidades para brancos e 

pretos em nossa sociedade: De acordo com o que você observa, ambos têm chances iguais? 

 

Mais uma vez, como se pode observar na Tabela 04 e na Figura 04, a maioria 

dos estudantes concordou quem brancos e pretos não têm as mesmas oportunidades. 

Dessa vez, 48 (quarenta e oito) estudantes justificaram suas respostas. As palavras 

“preconceito” e “inferioridade” (em relação aos negros) surgiram dezenas de vezes. A 

grande maioria dos estudantes acredita que a sociedade mantém uma visão 

preconceituosa, que prioriza os brancos e julga os negros como inferiores. 
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 Pergunta 7:  Você acredita que o fator cultural que afastou a mulher dos estudos 

nos séculos passados ainda tem reflexos nos dias de hoje? 

 

Tabela 05: Respostas para a Pergunta 7:  Você acredita que o fator cultural que afastou a mulher dos 

estudos nos séculos passados ainda tem reflexos nos dias de hoje? 

Grupo 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Branca 45 40,18% 

Feminino 25 22,32% 

Em parte. 4 3,57% 

Não. 4 3,57% 

Sim. 17 15,18% 

Masculino 20 17,86% 

Em parte. 3 2,68% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 6 5,36% 

Sim. 10 8,93% 

Outra 1 0,89% 

Masculino 1 0,89% 

Sim. 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

Feminino 39 34,82% 

Em parte. 13 11,61% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 4 3,57% 

Sim. 21 18,75% 

Masculino 27 24,11% 

Em parte. 5 4,46% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 6 5,36% 

Sim. 15 13,39% 

Total Geral 112 100,00% 
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Figura 05: Respostas para a Pergunta 7:  Você acredita que o fator cultural que afastou a mulher dos 

estudos nos séculos passados ainda tem reflexos nos dias de hoje? 

 

Pra essa resposta, houve trinta justificativas. De acordo com a Tabela 05 e a 

Figura 05 a maior parte dos estudantes acredita que o passado excludente gerou um 

presente excludente para as mulheres. Apesar do número expressivo de estudantes 

que marcaram “em parte”, todos os que decidiram justificar, o fizeram com 

justificativas relacionadas ao sim. Pode-se considerar, para essa pergunta, o “em 

parte” como “sim”, já que de alguma forma, sob a ótica dos estudantes, há prejuízo 

nos estudos das mulheres na atualidade, relacionados a uma cultura do passado que 

se perpetua. 

Pergunta 8: Você acredita que o fator cultural que afastou os pretos dos estudos 

nos séculos passados ainda tem reflexos nos dias de hoje? 

 

Tabela 06: Respostas para a Pergunta 8:  Você acredita que o fator cultural que afastou os 

pretos dos estudos nos séculos passados ainda tem reflexos nos dias de hoje? 

Grupo 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Branca 45 40,18% 

Feminino 25 22,32% 

Em parte. 2 1,79% 

Não. 4 3,57% 

Sim. 19 16,96% 

Masculino 20 17,86% 

Em parte. 3 2,68% 

Não. 3 2,68% 

Sim. 14 12,50% 
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Tabela 06 (continuação): Respostas para a Pergunta 8:  Você acredita que o fator cultural que 

afastou os pretos dos estudos nos séculos passados ainda tem reflexos nos dias de hoje? 

Grupo 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Outra 1 0,89% 

Masculino 1 0,89% 

Sim. 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

Feminino 39 34,82% 

Em parte. 7 6,25% 

Não. 3 2,68% 

Sim. 29 25,89% 

Masculino 27 24,11% 

Em parte. 10 8,93% 

Não. 2 1,79% 

Sim. 15 13,39% 

Total Geral 112 100,00% 

 

Figura 06: Respostas para a Pergunta 8:  Você acredita que o fator cultural que afastou os pretos dos 

estudos nos séculos passados ainda tem reflexos nos dias de hoje? 

 

Todos os estudantes apresentaram opinião sobre o tema. Em torno de 70% 

dos estudantes concordam que o passado recente de escravidão negra que 

comprometeu os estudos dos pretos no passado, tem reflexos nos dias de hoje como 

aponta a Tabela 06 e a Figura 06. Me chamou atenção o fato de que por volta de 10% 

dos estudantes consultados não acreditam que mesmo com menos de 150 anos da 
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Lei do Ventre Livre (1871), os pretos e pardos ainda sejam afetados pelo passado 

escravagista.  

Pergunta 13: Você se identifica com as matérias de ciências exatas e da 

natureza, como matemática, física, química e biologia? 

 

Tabela 07: Respostas para a Pergunta 13:  Você se identifica com as matérias de ciências 

exatas e da natureza, como matemática, física, química e biologia? 

Grupo 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Branca 45 40,18% 

Feminino 25 22,32% 

Em parte. 10 8,93% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 7 6,25% 

Sim. 7 6,25% 

Masculino 20 17,86% 

Em parte. 6 5,36% 

Não. 5 4,46% 

Sim. 9 8,04% 

Outra 1 0,89% 

Masculino 1 0,89% 

Em parte. 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

Feminino 39 34,82% 

Em parte. 20 17,86% 

Não. 8 7,14% 

Sim. 11 9,82% 

Masculino 27 24,11% 

Em parte. 9 8,04% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 6 5,36% 

Sim. 11 9,82% 

Total Geral 112 100,00% 
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Figura 07: Respostas para a Pergunta 13:  Você se identifica com as matérias de ciências 

exatas e da natureza, como matemática, física, química e biologia? 

 

Surpreendentemente um quantidade grande estudantes apresentou 

identificação com as disciplinas de ciências exatas e da natureza. Partindo-se do 

pressuposto que a resposta “em parte” sinaliza uma positiva, ainda que parcial para a 

questão apresentada. Oitenta e quatro estudantes se posicionaram de forma 

simpática a tais matérias como pode ser visualizado na Tabela 07 e na Figura 07.  

Dentre as justificativas para a pergunta “A que você atribui isso?” retomando a 

questão anterior, apareceram com frequência palavras com significado de 

“importância” e “aptidão” e frases que justificavam o interesse por uma ou outra 

disciplina e desinteresse pelas demais. Para a falta de interesse as falas mais 

recorrentes eram relacionadas a “falta de habilidade” e “dificuldade”. Acredito que aqui 

eu tenha cometido um equívoco na elaboração da questão. A essência da questão 

deveria estar associada no interesse de seguir carreira nas áreas citadas ou afins, 

deste modo teria dados mais concretos a ser trabalhados. 

Pergunta 14: Você já sofreu ou presenciou algum tipo de preconceito, seja por 

questões raciais, culturais, regionais ou de condição econômica? 
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Tabela 08: Respostas para a Pergunta 14:  Você já sofreu ou presenciou algum tipo de preconceito, 

seja por questões raciais, culturais, regionais ou de condição econômica? 

Grupo 
Quantidade de 

estudantes % 

Branca 45 40,18% 

Feminino 25 22,32% 

Em parte. 1 0,89% 

Não. 6 5,36% 

Sim. 18 16,07% 

Masculino 20 17,86% 

Em parte. 1 0,89% 

Não. 6 5,36% 

Sim. 13 11,61% 

Outra 1 0,89% 

Masculino 1 0,89% 

Sim. 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

Feminino 39 34,82% 

Em parte. 2 1,79% 

Não. 13 11,61% 

Sim. 24 21,43% 

Masculino 27 24,11% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 9 8,04% 

Sim. 17 15,18% 

Total Geral 112 100,00% 

Figura 08: Respostas para a Pergunta 14:  Você já sofreu ou presenciou algum tipo de preconceito, 
seja por questões raciais, culturais, regionais ou de condição econômica? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Em parte.

Não tenho opinião formada sobre isso.

Não.

Sim.



50 
  

  

De acordo com a Tabela 08 e a Figura 08 um número considerável de 

estudantes entrevistados já sofreu diretamente ou presenciou uma situação de 

preconceito. Ainda que o espaço amostral seja pequeno é possível verificar através 

das justificativas que o grupo de mulheres e pretos/pardos sofre diretamente o 

preconceito no cotidiano, ainda que o mesmo seja negado por diversos grupos 

políticos.  

Pergunta 15: Você acredita que poderia ser um cientista se quisesse? 

 

Tabela 09: Respostas para a Pergunta 15:  Você acredita que poderia ser um cientista se quisesse? 

Grupo 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Branca 45 40,18% 

Feminino 25 22,32% 

Em parte. 4 3,57% 

Não. 2 1,79% 

Sim. 19 16,96% 

Masculino 20 17,86% 

Em parte. 2 1,79% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 7 6,25% 

Sim. 10 8,93% 

Outra 1 0,89% 

Masculino 1 0,89% 

Em parte. 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

Feminino 39 34,82% 

Em parte. 1 0,89% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 5 4,46% 

Não. 9 8,04% 

Sim. 24 21,43% 

Masculino 27 24,11% 

Em parte. 3 2,68% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 9 8,04% 

Sim. 14 12,50% 

Total Geral 112 100,00% 
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Figura 09: Respostas para a Pergunta 15:  Você acredita que poderia ser um cientista se quisesse? 

 

Analisando-se a Tabela 09 e a Figura 09 pode-se observar que 

aproximadamente 60% dos estudantes participantes da pesquisa acreditam que 

poderiam se tornar cientistas. Um número coerente com uma das questões anteriores, 

onde só 26 estudantes do universo analisado negam interesse por disciplinas de 

ciências exatas e da natureza. Percentual discrepante no entanto com o interesse real 

demonstrado pelos estudantes em aulas de disciplinas correlatas.  

Nesse ponto da análise, gostaria de destacar um dado bastante interessante. 

De acordo com a Tabela 03 e a Figura 03, 87,5% das mulheres entrevistadas apontam 

sua descrença na igualdade de gênero, contra 62,5% dos homens. Ainda assim, de 

acordo com a Tabela 09 e a Figura 09 aproximadamente 75% das mulheres acredita 

em seu potencial para tornar-se cientista contra 52% dos homens. Ou seja, ainda que 

percebam mais a dificuldade sociocultural e histórica no acesso a determinados 

espaços, as mulheres, surpreendentemente, acreditam mais na sua capacidade de 

superação.  

Pode-se fazer uma análise semelhante comparando-se as respostas de 

brancos com a de pretos e pardos.  Retomando a Tabela 04 e a Figura 04 observamos 

ser concordante a resposta dos diferentes grupos em relação às oportunidades para 

brancos e pretos não ser a mesma - em torno de 82%. No entanto, a Tabela e a Figura 

de número 09 mostram que aproximadamente 78% dos brancos acreditam que 

poderiam tornar-se cientistas, contra somente 57% dos pretos e pardos.  
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Pergunta 16: Você acredita que existem diferentes tratamentos para homens e 

mulheres, pretos e brancos, no seu ambiente escolar ou de trabalho?  

 

Tabela 10: Respostas para a Pergunta 16:  Você acredita que existem diferentes tratamentos para 

homens e mulheres, pretos e brancos, no seu ambiente escolar ou de trabalho?   

Grupo 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Branca 45 40,18% 

Feminino 25 22,32% 

Em parte. 7 6,25% 

Não. 7 6,25% 

Sim. 11 9,82% 

Masculino 20 17,86% 

Em parte. 2 1,79% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 2 1,79% 

Não. 10 8,93% 

Sim. 6 5,36% 

Outra 1 0,89% 

Masculino 1 0,89% 

Não. 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

Feminino 39 34,82% 

Em parte. 4 3,57% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 4 3,57% 

Não. 10 8,93% 

Sim. 21 18,75% 

Masculino 27 24,11% 

Em parte. 4 3,57% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Não. 7 6,25% 

Sim. 15 13,39% 

Total Geral 112 100,00% 
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Figura 10: Respostas para a Pergunta 16:  Você acredita que existem diferentes tratamentos para 

homens e mulheres, pretos e brancos, no seu ambiente escolar ou de trabalho?   

 

Nessa questão, não houve homogeneidade de respostas dentro dos diferentes 

grupos como pode ser visto na Tabela 10 e na Figura 10.  Enquanto que a maioria 

dos estudantes brancos do sexo masculino desacreditam que exista um tratamento 

diferente por gêneros e raças, a maioria dos estudantes negros/pardos de ambos os 

gêneros e também das estudantes brancas concorda que tanto no ambiente escolar 

quanto no de trabalho o tratamento entre homens e mulheres e, pretos e brancos não 

é o mesmo. 

Pergunta 18: Você acredita que materiais como livros, programas e aplicativos 

que abordem as questões de cor, gênero, social, econômica e cultural seriam úteis 

para desconstruir preconceitos? 

 

Tabela 11: Respostas para a Pergunta 18:  Você acredita que materiais como livros, programas e 

aplicativos que abordem as questões de cor, gênero, social, econômica e cultural seriam úteis para 

desconstruir preconceitos? 

Grupo 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Branca 45 40,18% 

Feminino 25 22,32% 

Em parte. 4 3,57% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 2 1,79% 

Não. 1 0,89% 

Sim. 18 16,07% 
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Tabela 11: (continuação) Respostas para a Pergunta 18:  Você acredita que materiais como livros, 

programas e aplicativos que abordem as questões de cor, gênero, social, econômica e cultural seriam 

úteis para desconstruir preconceitos? 

 

Grupo 
Quantidade de 

estudantes 
% 

Masculino 20 17,86% 

Em parte. 5 4,46% 

Não. 3 2,68% 

Sim. 12 10,71% 

Outra 1 0,89% 

Masculino 1 0,89% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

Feminino 39 34,82% 

Em parte. 10 8,93% 

Não. 5 4,46% 

Sim. 24 21,43% 

Masculino 27 24,11% 

Em parte. 6 5,36% 

Não tenho opinião formada sobre isso. 3 2,68% 

Não. 4 3,57% 

Sim. 14 12,50% 

Total Geral 112 100,00% 

 

 

Figura 11: Respostas para a Pergunta 18:  Você acredita que materiais como livros, programas e 

aplicativos que abordem as questões de cor, gênero, social, econômica e cultural seriam úteis para 

desconstruir preconceitos? 
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Através da análise da Tabela 11 e da Figura 11 constata-se que sessenta e oito 

estudantes entrevistados acreditam que a ação de recursos como programas, 

aplicativos e livros seja capaz de desconstruir preconceitos. O número bastante 

significativo de estudantes que responderam “em parte” (vinte e cinco estudantes) 

chama atenção. De acordo com a análise de suas justificativas é possível observar o 

que de fato queriam dizer: tais materiais precisam de outras formas de suporte na 

desconstrução de preconceitos, como políticas públicas eficientes. Um total de vinte 

e nove estudantes justificaram e, a maioria acredita que tais materiais devem atuar 

com caráter complementar a ações educativas e sociais. Ou seja, acreditam em seu 

potencial, mas defendem que sozinhos não são capazes de solucionar problemas 

relativos às diversas formas de preconceito.  

 

4.2  ANÁLISE DISCURSIVA 

 

Nas questões discursivas, as respostas foram preparadas de modo que fossem 

unitarizadas e agrupadas de acordo com suas unidades e núcleos de significado. Para 

identificação dos estudantes foi feita uma codificação utilizando número do diário, 

sexo, turma e cor ou raça. Exemplo: 15M2P (Número 15; Sexo Masculino; Turma 

3002; Preto ou Pardo). A codificação serviu somente para a identificação dos 

discentes de acordo com o padrão alfanumérico gerado, as características utilizadas 

no código não foram, neste momento, instrumento de análise no contexto das 

respostas. 

 Pergunta 5: De acordo com Neil deGrasse Tyson o campo científico é 

majoritariamente formado por homens. A que você atribui esse fato? 
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Quadro 01: Núcleo de sentido:  Os homens são vistos como mais preparados para determinadas 

atividades pelos mesmos fatores históricos que mantém as mulheres responsáveis pelas tarefas 

domésticas e criação dos filhos. 

Respostas Unidade de significado Núcleo de Sentido 

13F3P: Sim, pois no mundo de hoje, 
indivíduos ainda acham que a mulher, 
não tem a capacidade de conseguir 
algo melhor, ou talvez, seu único 
trabalho seja ser "dona de casa". 
Infelizmente a sociedade tem tido 
problemas em lidar com as mudanças, 
aceitar o moderno ou aquilo que está 
fora dos padrões sociais. 
 

Mulheres são 
responsáveis pelas 
tarefas domésticas. 

Os homens são vistos 
como mais preparados 
para determinadas 
atividades pelos 
mesmos fatores 
históricos que mantém 
as mulheres 
responsáveis pelas 
tarefas domésticas e 
criação dos filhos. 

9F1P: Ao fato de que por muito tempo 
as mulheres foram desmotivadas a 
investir em seus estudos. O que formou 
na sociedade a ideia de que somos 
incapazes de atividades como a 
ciência. 
 

Desestímulo ao estudo da 
mulher como padrão 
social. 

30M3B: a grande influencia da 
sociedade em achar o o homem 
superior 
 

Superioridade masculina. 

13F2P: A sociedade impõe ideias nas 
quais o homem serve para 
determinada função e a mulher para 
outra e, geralmente, as crianças 
crescem com essa ideia em mente, até 
mesmo porque foi ensinado desta 
maneira para elas, muitas vezes, pela 
própria familia. Isso influencia na 
escolha de uma carreira e a mulher, por 
acreditar nessa ideia, acha que não é 
capaz de trabalhar em determinada 
area, como o campo científico. 
 

Homens servem para 
determinadas funções e 
mulheres para outras. 

9F4B: Não foram apenas homens 
cientistas, e sim, mulheres também, a 
diferença é que os estudos científicos 
realizados por mulheres não tiveram 
valor como dos homens. 
 

Invisibilização e 
descrédito da mulher. 

 

Originado pela concepção dos estudantes, o núcleo de sentido do Quadro 01 

caracteriza uma sociedade sexista que reproduz o padrão cultural de séculos 

passados. A herança da sociedade patriarcal divide os espaços a serem ocupados 

pelos diferentes gêneros, beneficiando o homem em detrimento da mulher.  

Pergunta 6: Ainda de acordo com Neil deGrasse Tyson o campo científico é 

majoritariamente formado por brancos. A que você atribui esse fato? 
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Quadro 02: Núcleo de sentido: A sociedade atual se mantém preconceituosa impondo limites e 

desencorajando pretos e pardos a ocupar “espaços de brancos”. 

Respostas Unidade de significado Núcleo de Sentido 

19M3B: Que há uma pequena parte de 
negros como cientista, pela falta de 
confiança depositada neles. 

Preconceito racial. 

A sociedade atual se 
mantém 
preconceituosa 
impondo limites e 
desencorajando pretos 
e pardos a ocupar 
“espaços de brancos” 
e elevarem seu padrão 
socioeconômico.  

26F4B: Como é comentado no vídeo o 
mundo é dominado pelos bancos 
devido ao fato de que antigamente 
havia mais brancos que tinham poder 
aquisitivo dominando as pessoas 
pobres negras e brancas  

Manutenção de um 
padrão social. Fator 
socioeconômico.  

9F1P: A escravidão também impediu 
os pretos de estudarem, além de que 
formou a sociedade com um valor 
extremamente racista, dando incentivo 
a ideia de que o branco é superior, 
gerando então uma segregação, onde 
o preto deve ocupar sempre cargos 
inferiores. 

Herança escravagista. 

8M2P: Isso ocorre porque a sociedade 
e racista, e pensa que os negros devem 
estar na música , esportes ou em cargo 
de baixos  salários . 
 

Preconceito racial e fator 
socioeconômico.  

4F3B: Se os negros quiserem algo, 
eles INFELIZMENTE passam por uma 
luta para quebrar esse "preconceito" e 
esse "pé atrás" que muitos podem 
mostrar em ter com eles. Assim como 
as mulheres, todos precisam lutar 
MUITO para crescer na vida 

Preconceito racial.  

 

O núcleo de sentido construído no Quadro 02 reflete a imagem de uma 

sociedade extremamente preconceituosa e excludente sob a ótica dos estudantes. As 

“forças invisíveis” citadas por deGrasse Tyson no vídeo são fortes e precisam ser 

combatidas de modo que os espaços tidos como “de brancos” sejam ocupados 

também por outros que os desejarem. E, mais do que isso, é que haja o incentivo a 

essa ocupação para todos os grupos minoritários. 

Pergunta 9: Você poderia citar três cientistas famosos? 

As respostas dos estudantes foram organizadas na Tabela 12, onde está 

sinalizada a quantidade de vezes que cada cientista foi citado.  
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Tabela 12: Respostas para a Pergunta 09:  Você poderia citar três cientistas famosos? 

Cientistas Quantidade de Citações 

Albert Einstein 66 

Alexander Graham Bell 1 

Amedeo Avogadro 6 

Antoine de Lavoisier  1 

Aristóteles 12 

Benjamin Franklin 1 

Brian David Josephson 1 

Carl Sagan 2 

Charles Algustin de Coulomb 4 

Charles Darwin 24 

Dorothy Vaughan  1 

Ernest Everett Just 2 

Galileu Galilei 26 

George Washington Carver 2 

Gregório Mendel 1 

Isaac Newton 62 

James Clerk Maxwell 2 

John  Dalton 5 

John Nash 1 

Katherine Johnson 1 

Kip Thorne 1 

Klaus von Klitzing 1 

Leonardo da Vinci 2 

Linus pauling 2 

Louis Pasteur 2 

Mae Jemison 1 

Marcelo Gleiser 1 

Marie Curie 8 

Mendeleiev 1 

Michael Faraday 6 

Milton Santos 1 

Neil deGrasse Tyson 9 

Niels Bohr 4 

Nikola Tesla 13 

Otto Hahn 4 

Ptolomeu 1 

René Descartes 4 

Stephen Hawking 11 

Suzana Herculano 1 

Thomas Edison 1 

Ernest Rutherford 2 

Le Châtelier  1 

Não conheço / Não Sei 9 
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Os nomes citados foram mantidos, ainda que com alguns erros conceituais 

(alguns não são cientistas) e ortográficos, de modo que o objetivo da e, mesmo com 

as falhas cometidas a interpretação dos dados não foi prejudicada. Raras foram as 

exceções onde foram feitas as correções para que não houvesse duplicatas e isso 

pudesse atrapalhar a contabilização dos dados. 

Nomes como Albert Einstein e Isaac Newton foram citados mais de sessenta 

vezes. Cabe lembrar que o formulário foi respondido online e, que os estudantes, com 

acesso à internet, tiveram a possibilidade de pesquisar os cientistas ainda que não 

fosse esse o objetivo do trabalho. Menos de 10% dos estudantes não soube citar três 

cientistas. 

Pergunta 10:  Você poderia citar 3 cientistas que sejam pretos, mulheres ou de 

origem nas camadas mais pobres? 

Novamente as respostas foram organizadas e se localizam na Tabela 13, onde 

está contabilizada a quantidade de vezes que cada cientista foi citado pelos 

estudantes.  

 

Tabela 13: Respostas para a Pergunta 10:  Você poderia citar 3 cientistas que sejam pretos, mulheres 

ou de origem nas camadas mais pobres? 

Cientistas Quantidade de Citações 

Ada Lovelace 2 

Alexander Miles 1 

Barbara McClintock 1 

Charles Augustin de Coulomb 1 

Charles Darwin 1 

Charles Drew 1 

Charles Henry Turner 13 

Chien Shiung Wu 1 

Christiane Nusslein 1 

Dorothy Vaughan 9 

Elijah McCoy 1 

Ernest Everett Just 22 

Galileu Galilei 1 

Garrett Morgan 1 

George Washington Carver 32 

Gilberto Cunha 1 

Isaac Newton 3 

Jhon Nash 1 

John Lee Love  1 

Katherine Johnson 11 
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 Tabela 13: (continuação) Respostas para a Pergunta 10:  Você poderia citar 3 cientistas que 

sejam pretos, mulheres ou de origem nas camadas mais pobres? 

Cientistas Quantidade de Citações 

Lise Meitner  1 

Mae Jemison 28 

Maria Mayer 1 

Marie Curie 37 

Mary Jackson 10 

Mathilde Krim 1 

Michael Faraday 2 

Milton Santos 5 

Neil deGrasse Tyson 23 

Octavia Spencer 1 

Patricia Bath 15 

Percy Julian 14 

Philip Emeagwali 1 

Rita Levi-Montalcini 4 

Rosalind Franklin 4 

Stephen Hawking 1 

Vera Rubin 1 

Não conheço / Não Sei 27 

 

A frequência em que os nomes apareceram é bem inferior quando comparada 

a questão anterior. Aqui temos Marie Curie (a mais citada pelos estudantes) sendo 

citada apenas trinta e sete vezes enquanto que na pergunta anterior, o nome de Albert 

Einstein apareceu sessenta e seis vezes. Reitero que o formulário foi respondido na 

internet e, que os estudantes, puderam pesquisar os cientistas. Reitero também, que 

essa não era a proposta. Agora, mais de 22% dos estudantes não soube citar três 

cientistas com as características exigidas – mais do que o dobro quando comparado 

ao item anterior.  

Pergunta 11: Qual a sua opinião a respeito das cotas raciais (para pretos e 

índios)?  

Duas opções de respostas eram apresentadas prontas, além de a possibilidade 

construir a própria resposta, caso as justificativas apresentadas não satisfizessem a 

opinião do entrevistado. Essas opções, já com justificativa eram: “Sim, são 

necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às universidades e a 

cargos públicos administrativos.” e “Não, são desnecessárias, pois basta se esforçar 

para conquistar as aprovações nos concursos.” Como um número pequenos de 
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respostas fugiram ao modelo (apenas 8), optei por colocar a Tabela 14 completa com 

as justificativas preenchidas pelos estudantes em “outros” (em itálico) a seguir. 

 

Tabela 14: Respostas para a Pergunta 11:  Qual a sua opinião a respeito das cotas raciais (para 

pretos e índios)? 

Grupo 
Quantidade 

de 
estudantes 

% 

Branca 45 40,18% 

      Feminino 25 22,32% 

A cota no Brasil não é usada de forma certa, ela faz com que o preto se 
sinta mais inferior ao branco , pelo fato de achar que entrou na faculdade 
causa da cota, e fora as piadas racistas que eles recebem. 1 0,89% 

Não, são desnecessárias, pois basta se esforçar para conquistar as 
aprovações nos concursos. 7 6,25% 

Sim, são necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às 
universidades e a cargos públicos administrativos. 17 15,18% 

      Masculino 20 17,86% 

Não e preciso de cotas para as pessoas, por que quem quer melhora na 
vida busca, corre atrás, conquista sem precisa da ajuda de ninguém. 1 0,89% 

Não, são desnecessárias, pois basta se esforçar para conquistar as 
aprovações nos concursos. 6 5,36% 

Não. Se somos todos iguais, porque as cotas seriam necessárias? 1 0,89% 

Nos dias de hoje acho q o certo seria somente para os índios. 1 0,89% 

Sim, são necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às 
universidades e a cargos públicos administrativos. 10 8,93% 

todos tem direitos iguais, independente de negros ou brancos todos tem 
o direito de conquistar um bom futuro. 1 0,89% 

Outra 1 0,89% 

      Masculino 1 0,89% 

todos somos iguais 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

      Feminino 39 34,82% 

Em partes acho bom e em partes acho ruim. 1 0,89% 

Não, são desnecessárias, pois basta se esforçar para conquistar as 
aprovações nos concursos. 9 8,04% 

Sim, são necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às 
universidades e a cargos públicos administrativos. 29 25,89% 

      Masculino 27 24,11% 

Não, são desnecessárias, pois basta se esforçar para conquistar as 
aprovações nos concursos. 11 9,82% 

Sim, são necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às 
universidades e a cargos públicos administrativos. 15 13,39% 

sim,pelo fato de ainda sermos julgados pela nossa cor algo que nunca vai 
acabar com ou sem coto  o racismo nunca acaba  1 0,89% 

Total Geral 112 100,00% 
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Considerando também as respostas justificadas pelos estudantes, temos um 

percentual em torno de 64% que é favorável ao sistema de cotas raciais. Um número 

bastante interessante, visto que aproximadamente 59% do estudantes se declarou 

preto ou pardo e, boa parte deles é contrário a política de cotas raciais. Ainda assim, 

a opinião favorável, foi majoritária em todos os grupos analisados.  

Pergunta 12: Qual a sua opinião a respeito das cotas sociais (para estudantes 

de escolas públicas e pessoas de baixa renda)? 

Novamente foram apresentados duas opções de respostas já prontas com 

justificativa, além de a possibilidade formular a própria justificativa no campo “outros”. 

Essas opções pré-construídas, são idênticas às da questão anterior. Mais uma vez 

um número pequeno de respostas divergiu das opções oferecidas (apenas 08).  

Portanto, a Tabela 15, completa, inclusive com as justificativas próprias dos 

entrevistados (em itálico) é apresentada a seguir. 

 

Tabela 15: Respostas para a Pergunta 12:  Qual a sua opinião a respeito das cotas sociais (para 

estudantes de escolas públicas e pessoas de baixa renda)? 

Grupo 
Quantidade 

de 
estudantes 

% 

Branca 45 40,18% 

Feminino 25 22,32% 

Em certo modo são um pouco injustas pois os estudantes particulares 
acabam se aproveitando disso passando para escolas públicas no ensino 
médio para conseguir uma vantagem da cota 1 0,89% 

Não, são desnecessárias, pois basta de esforçar para conquistar as 
aprovações nos concursos. 2 1,79% 

O governo Brasileiro tem que usar a cota de forma certa para que o preto 
não se sinta inferior. 1 0,89% 

Sim, são necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às 
universidades e a cargos públicos administrativos. 21 18,75% 

Masculino 20 17,86% 

Não importa se você e rico ou pobre, não era pra existir diferença só por 
que uma pessoa tem renda melhor que as outras, isso te deixa maior que os 
outros.  1 0,89% 

Sim, pois o ensino das escolas particulares são bem mais completos que 
as de escolas públicas, o que torna a entrada deles nas universidades em parte 
mais fácil.  1 0,89% 

Sim, são necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às 
universidades e a cargos públicos administrativos. 17 15,18% 

Todos tem direito ao estudos independente de cor ou raça 1 0,89% 
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Tabela 15: (continuação) Respostas para a Pergunta 12:  Qual a sua opinião a respeito das cotas 

sociais (para estudantes de escolas públicas e pessoas de baixa renda)? 

Grupo 
Quantidade 

de 
estudantes 

% 

Outra 1 0,89% 

Masculino 1 0,89% 

Sim, são necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às 
universidades e a cargos públicos administrativos. 1 0,89% 

Preta ou Parda 66 58,93% 

Feminino 39 34,82% 

É necessário em partes. 1 0,89% 

Em partes. 1 0,89% 

Não, são desnecessárias, pois basta de esforçar para conquistar as 
aprovações nos concursos. 4 3,57% 

Sim, são necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às 
universidades e a cargos públicos administrativos. 33 29,46% 

Masculino 27 24,11% 

Não, são desnecessárias, pois basta de esforçar para conquistar as 
aprovações nos concursos. 3 2,68% 

Pelo fato de ser uma condições precária, onde o ensino em muitas 
cidades não são adequadas para ambos, e também pelas condições 
financeiras.   1 0,89% 

Sim, são necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às 
universidades e a cargos públicos administrativos. 23 20,54% 

Total Geral 112 100,00% 

 

Descartando-se as respostas que fogem ao objetivo da pesquisa e destoam do 

sentido da questão, temos um índice de aprovação para esse modelo de cotas em 

torno de 88%. Mais uma vez um resultado bastante interessante, visto que todos os 

estudantes que participaram da pesquisa são estudantes da rede pública de ensino. 

Desta vez surgiram também outros fatores de relevância para o debate. Alguns 

estudantes demonstram desconhecimento de como funciona de fato a cota para 

estudantes de escolas públicas, sugerindo possibilidades em que não haveria 

contemplação. Um estudante se referiu a rede pública como “precária” e um outro 

colocou o ensino particular como “mais completo” que o público. Opiniões de 

estudantes que vivenciam o dia-a-dia da educação pública do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Pergunta 17: Em sua opinião, que fatores contribuem para a existência de um 

número reduzido de pretos nas universidades e nas áreas política e científica? 
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Quadro 03: Núcleo de sentido: Os fatores históricos advindos de um passado recente escravagista 

mantém preconceituosa a sociedade que estabelece dificuldades de forma natural para os pretos e 

pardos ocuparem “posições de brancos”. 

Respostas Unidade de significado Núcleo de Sentido 

34F2P: Resquícios de um passado que 
ainda vive, onde ainda há o preconceito 
racial e a falta de oportunidade para os 
mesmos. 

Fator histórico e 
preconceito racial. 

Os fatores históricos 
advindos de um 
passado recente 
escravagista mantém 
preconceituosa a 
sociedade que 
estabelece 
dificuldades de forma 
natural para os pretos 
e pardos se 
desenvolverem 
economicamente e 
ocuparem  “posições 
de brancos”. 

37M3B: Talvez a ideologia carregada 
desde muitos séculos de que raça 
define carater ou inferioridade etc 

Fator histórico e 
preconceito racial. 

30M4B: As vezes por falta de incentivo, 
as vezes por conta da renda baixa, 
desistem dos estudos para começar 
um trabalho, e até mesmo a desistência 
por conta de racismo. 

Fator sócio econômico. 

37F1P: Se hoje a maioria da população 
negra é pobre é por conta dessa 
herança escravocrata e por falta da 
criação desses mecanismos. Porque o 
racismo institucional impede a 
mobilidade social e o acesso da 
população negra a esses espaços. 
 

Fator sócio econômico, 
histórico e preconceito 
racial. 

22F3P: A colocação da sociedade 
sobre os negros os fazem, além de 
serem subestimados, subestimarem a 
si mesmos 

Preconceito racial.  

 

O núcleo de sentido apresentado no Quadro 03 condensa as opiniões que os 

estudantes trazem sobre a pequena parcela de pretos nas áreas científica, política e 

acadêmica. Alguns estudantes trouxeram a questão do desinteresse dos pretos por 

essas áreas. Tais respostas não foram descartadas, pelo contrário, elas dão força a 

noção de que o sistema desmonta e desencoraja os pretos ainda nos primeiros anos 

de sua vida, retirando deles a identificação e negando-lhes incentivo a sair do lugar-

comum previamente reservado pra eles na sociedade.  

De modo geral, pude identificar através dos diálogos estabelecidos em aula e 

através da análise do questionário que os estudantes pesquisados, em sua maioria 

percebidos como pobres e autodeclarados pessoas pretas e do sexo feminino, 

sentem-se excluídos por questões de ordem social, mas não por incapacidades ou 

falta de desejo pessoais. 

Com isso, posso dizer que meu objetivo de reconhecer, nas concepções dos 

estudantes investigados, as causas que os distanciam das carreiras tecnológicas e 

científicas, foi atingido. 
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Esse conhecimento foi fundamental para que eu pudesse elaborar um material 

através do qual eu me comunicasse com jovens das classes populares com o objetivo 

de trazer, aos grupos minoritários objeto do estudo, o empoderamento necessário 

para que avancem, no campo científico, para além dos limites impostos por seu 

opressor. As falas e vivências dos estudantes e suas respostas ao questionário foram 

ferramentas de inspiração e consulta para a elaboração do roteiro da HQ. O processo 

de desenvolvimento da história está detalhado nos itens a seguir.  

 

4.3 LITERATURA PARA O EMPODERAMENTO DE JOVENS EXCLUÍDOS DA 

CARREIRA CIENTÍFICA:  RELATOS DE UM PROCESSO PESSOAL 

 

Em decorrência desse estudo me propus a elaborar um material de divulgação 

científica que visasse romper os paradigmas históricos que afastam os estudantes das 

classes populares, os pretos e as estudantes das carreiras científicas. Para o formato 

desse material, desenvolvi uma história em quadrinhos em que uma estudante 

representante dos grupos ditos minoritários se vê dialogando com grandes cientistas 

também marginalizados por características de gênero, cor, sociais ou de outra 

natureza. Acredito que através da leitura desta HQ, tanto os educadores em Ciências 

quanto os estudantes se vejam desafiados a se questionar quando ao seu papel na 

sociedade. 

Esse material tem como principais objetivos: a. colocar o leitor na posição da 

personagem principal, uma vez que foi construído de acordo com as respostas e 

vivências dos estudantes, coletadas na pesquisa; b. através das experiências da 

personagem no decorrer da história, difundir o conhecimento gerado, multiplicando as 

oportunidades de reflexão sobre os temas tratados; c. auxiliar os estudantes a 

entenderem as barreiras sociais e históricas que os impedem de criar expectativas 

frente às carreiras científicas.  

 Iniciei o processo investigativo na busca de elaborar uma história que fosse de 

fato interessante e construtiva para os meus estudantes. Imerso numa geração com 

grande afeição pela tecnologia e processamento múltiplo e contínuo de informações, 

propus a mim mesmo questões a serem respondidas previamente ao 

desenvolvimento do meu produto: Que tipos de histórias os adolescentes consomem? 

Que livros, filmes, séries ou programas de televisão os motivam a passar horas do 



66 
  

  

seu tempo focados numa única tarefa? O que tais títulos têm em comum? Através de 

entrevistas informais com meus estudantes nos ambientes de convívio dos colégios 

em que atuo, cheguei a uma conclusão bastante curiosa pra mim naquele momento: 

a maior parte dessas mídias compartilha a mesma métrica, têm a mesma receita, 

conhecida como “A jornada do herói” ou “Monomito” – estrutura que se baseia em um 

conceito de jornada cíclica estudada pelo antropólogo americano Joseph Campbell e 

apresentada ao mundo em seu livro The hero with a thousand faces (O herói de mil 

faces), em 1949.  

 Já tinha assim definido meu primeiro material de leitura, para a construção da 

minha história. A jornada do herói se apresenta de forma simplificada no livro de 

Campbell (1992) através de tópicos sequenciais. Inicialmente temos a apresentação 

do mundo cotidiano da personagem seguida por seu chamado à aventura e ao 

encontro com o mentor. A recusa ao chamado precede alguma forma de ajuda 

sobrenatural que a auxilia na dita “travessia do primeiro limiar” e a conduz à “barriga 

da baleia”, um momento de isolamento e reflexão. A continuidade da história se dá 

através de provações, tentações e conquistas envoltas em conflitos físicos e/ou 

psicológicos e em descobertas capazes de mudar o rumo da história a qualquer 

momento. O desfecho é geralmente iniciado pela recusa do retorno e através do 

alcance de um novo patamar de compreensão, provavelmente relacionado à 

resolução de um conflito interno - a travessia do limiar para um retorno heroico e uma 

nova compreensão do mundo comum. 

 Comecei então a levantar questões dos meus estudantes frente às suas 

realidades para elaborar a partir daí uma trama que os colocasse na posição de 

protagonistas e, ao mesmo tempo, seguisse o “monomito” de Campbell.  

Iniciei pela escolha da personagem principal. Em tempos de tantos debates 

sexistas e raciais, não foi difícil escolher dentre tantos rostos aqueles que mais vejo 

no meu dia-a-dia nas escolas públicas em que trabalho. Já tinha a minha protagonista, 

uma adolescente de pele preta, concluinte do ensino médio numa escola estadual do 

Rio de Janeiro, pobre e de luta.  

 As características psicológicas surgiram também da minha vivência na escola. 

Digo escola, pois meu relacionamento com os estudantes ultrapassa os limites da sala 

de aula. Tenho a oportunidade de dividir com eles ambientes como refeitório, pátio e 

quadra em momentos de descontração e lazer. Pensei numa estudante com 
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dificuldades em ciências exatas e da natureza, mas esforçada e com bons 

rendimentos nas demais disciplinas. Sua moradia, estrutura familiar e questões 

pessoais também foram inspiradas nos meus estudantes. 

 Como mentores, pensei inicialmente em seu professor de Química, que 

apresentaria à sua estudante uma possibilidade de transição entre o mundo comum e 

um mundo especial onde ela viveria parte de sua aventura. O portal que a faria 

transitar por esses mundos seria um livro que a apresentaria também a seus outros 

mentores. Selecionei alguns cientistas que passaram por experiências de exclusão e 

preconceito análogas às vividas por meus estudantes. Para isso precisei fazer um 

levantamento minucioso das experiências pessoais de cientistas no cenário 

internacional. Para isso me utilizei de biografias, autobiografias, trabalhos acadêmicos 

e memoriais disponíveis na internet.   

Após muita pesquisa, selecionei como mentores Albert Einstein, Marie Curie e 

George Washington Carver.  

Escolhi Albert Einstein, físico, por sua grande representatividade nos resultados 

da minha pesquisa com os estudantes – seria alguém com uma identificação imediata 

– e pela perseguição sofrida por caraterísticas étnicas, bem como por sua relação com 

a guerra e com a construção de uma arma de destruição em massa. Marie Curie, 

química, foi selecionada pela sua luta enquanto mulher num universo científico 

dominado por homens e por todas as dificuldades que precisou superar para ser 

reconhecida, mesmo sendo contemplada por dois prêmios Nobel.  George 

Washington Carver, botânico e agrônomo, foi escolhido pela sua luta em relação à 

questão racial – mesmo nascido na escravidão, no Estados Unidos da América, 

alcançou diversas honrarias e prêmios -  e pela pouca divulgação que seu nome e 

história possuem no Brasil.  

A HQ poderia apresentar também cientistas não tão populares entre os 

estudantes além de aprofundar a história de outros já conhecidos, e ainda cientistas 

não éticos, de modo que o último mentor selecionado para a revista foi Josef Mengele, 

famoso médico experimentalista nazista conhecido por atrocidades cometidas em 

campos de concentração de Auschwitz. Nele estava essencialmente a proposta de 

mostrar a não neutralidade da ciência.  

Optei por usar para os mentores nomes comuns de modo que a leitura ficasse 

mais natural para jovens brasileiros. Albert Einstein, inspirou Alberto, Marie Curie 
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inspirou Maria e, Josef Mengele, José. George Washington Carver inspirou 

simplesmente George na trama. 

Eu já tinha um esboço de história. Mas, como afinal, se faz uma história em 

quadrinhos? Precisei buscar referências metodológicas capazes de ensinar alguém 

totalmente leigo no assunto a construir uma HQ envolvente e divertida o suficiente 

para cumprir os objetivos propostos no início do trabalho. Vale colocar que escolhi 

fazer uma história em quadrinhos pela facilidade e prazer gerados por sua leitura.  

Graças ao crescimento das HQs no cenário educativo dos últimos anos, não foi 

difícil encontrar uma diretriz para a construção desse tipo de material. Diversos 

trabalhos são publicados anualmente no cenário nacional, muitos deles originários de 

pesquisas. Tomei como base duas referências tidas como fundamentais dentro do 

contexto das histórias em quadrinhos:  Will Eisner e Scott McCloud. Duas obras 

incríveis e didáticas que tomei como referenciais metodológicos, mas igualmente 

difíceis de serem citadas, já que são escritas em sua maioria em quadrinhos.  

Gostaria de destacar aqui um trecho escrito por Tom Wolf na Harvard 

Educational Review de agosto de 1977: 

 

"Durante os últimos cem anos, o tema da leitura tem sido diretamente 
vinculado ao conceito de alfabetização;...aprender a ler...tem 
significado aprender a ler palavras...Mas...gradualmente a leitura foi 
se tornando objeto de um exame mais detalhado. Pesquisas recentes 
mostram que a leitura de palavras é apenas um subconjunto de uma 
atividade humana mais geral, que inclui a decodificação de símbolos, 
a integração e a organização de informações...Na verdade, pode-se 
pensar na leitura - no sentido mais geral - como uma forma de 
atividade de percepção. A leitura de palavras é uma manifestação 
dessa atividade; mas existem muitas outras leituras - de figuras, 
mapas, diagramas, circuitos, notas musicais..." (Wolf, 1977 in 
EISNER, 2010, p. 7-8) 

 

Wil Eisner (2010) sobre o texto de Wolf (1977) completa: 

 

As regências da arte (por exemplo, perspectiva, simetria, pincelada) e 
as regências da literatura (por exemplo, gramática, enredo, sintaxe) 
superpõe-se mutuamente. A leitura da revista de quadrinhos é um ato 
de percepção estética e de esforço intelectual.  
Para concluir essa reconsideração de Wolf a respeito da leitura é um 
importante lembrete de que os processos psicológicos envolvidos na 
compreensão de uma palavra e de uma imagem são análogos. As 
estruturas da ilustração e da prosa são similares. 



69 
  

  

Em sua forma mais simples, os quadrinhos empregam uma série de 
imagens repetitivas e símbolos reconhecíveis. Quando são usados 
vezes e vezes para expressar ideias similares, tornam-se uma 
linguagem – uma forma literária, se quiserem. E é essa aplicação 
disciplinada que cria a “gramática” da Arte Sequencial. (EISNER, 
2010, p.8) 
 
 

4.4  A CONSTRUÇÃO DO OBJETO LITERÁRIO 

 

De posse da história e da base adquirida pela leitura do referencial 

metodológico, construí um roteiro e esboço sequencial, mais conhecido por 

storyboard, mesmo que rudimentar, com objetivo de conseguir parceiros para a 

finalização do produto. Os storyboards eram inicialmente utilizados no cinema, de 

acordo com Will Eisner (2010): 

 

Story board são cenas “imóveis” para filmes, pré-planejadas e 
dispostas em quadros pintados ou desenhados. Embora empreguem 
os elementos principais da arte sequencial, diferem das revistas e tiras 
de quadrinhos por dispensarem os balões e os quadrinhos. Não são 
destinados a “leitura”, mas antes para fazer a ponte entre o roteiro do 
filme e a fotografia final.  Na prática, o story board sugere “tomadas” 
(ângulos de câmera) e prefigura a encenação e a iluminação. 
(EISNER, 2010, p.143) 

 

Apresentei meu material, ainda inacabado, na escola de desenho e animação 

de Niterói, Animator14, onde fui recebido por aquela que veio a ser minha colaboradora 

e desenhista: Thais Leal. A Thais me apresentou o Guilherme de Sousa, que ficou 

responsável pelo storyboard definitivo. Nós três nos revezamos nas revisões e 

contamos também com o apoio de outras pessoas que, com o desejo de contribuir 

com a qualidade da nossa HQ, fizeram leituras críticas e nos deram sugestões.  

 Defini como título para essa saga em formato HQ “Ouroboros”, conceito do 

grego antigo que simboliza a evolução cíclica e a eternidade. A representação 

imagética de ouroboros é de uma serpente ou animal mítico que devora a própria 

cauda e foi muito usado nos manuscritos alquímicos antigos. A ideia por trás desse 

conceito cheio de definições e fantasias é despertar a curiosidade dos estudantes 

junto com a proposta de construção, desconstrução e reconstrução pessoal. Nesse 

                                                           

14 www.animator.com.br  
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contexto, o estudante é sujeito de seu próprio ciclo evolutivo, e principal responsável 

pela sua constante formação.   

Durante o processo de criação, eu pensava nos meus estudantes, das tantas 

histórias que ouvi deles, das muitas outras que tive a oportunidade de viver com eles. 

Muitas delas tristes, relatos de uma sociedade muito aquém da justiça. Retratos de 

jovens que viveram muitas vidas antes mesmo de completarem a idade adulta, sendo 

forçados a amadurecer prematuramente e endurecer diante da realidade cotidiana. 

Eu queria isso na minha história, para fazer dela, a história deles. Nossa vivência 

diária, bem como os momentos de debates e suas respostas ao questionário, me 

motivaram ainda mais a contemplar suas questões na HQ. Meus estudantes foram a 

fonte maior de inspiração desta revista e espero, minimamente, poder retribuir a todos 

eles e trazer a esperança pra todos que por ela se interessarem. 

Durante o processo de desenvolvimento dos desenhos, fiz questão de estar 

presente em todos os momentos que fossem possíveis. Desde a escolha das 

características físicas das personagens até a seleção do tipo de ilustração e traço a 

ser usado. Foram muitas idas ao estúdio Animator e contatos quase que diários com 

a Thais, principalmente. Por vezes, fui forçado a encurtar alguns trechos, alterar 

outros, construir novas relações e diálogos... Tudo com o objetivo de construir o 

melhor material possível para os nossos leitores.  

 Mariana – a personagem principal – é uma jovem adolescente que vive nessa 

história seu último ano do Ensino Médio. Estatura média, cabelos cacheados, pele e 

olhos pretos. Encantada por História, Geografia e Linguagens, não se sente atraída 

por Química ou Física e não entende o porquê disso, visto que é muito dedicada aos 

estudos. Mariana mora com sua mãe, numa comunidade violenta dominada pelo 

tráfico. Sua mãe é uma mulher forte, de luta, viúva, politizada e que trabalha como 

empregada doméstica pra sustentar a família. A trama se desenrola quando Mariana 

busca ajuda de seu professor de Química, Cláudio, para superar suas dificuldades na 

matéria, e ele lhe oferece um livro intitulado Ouroboros. A experiência com o livro foge 

à compreensão de Mariana, que dialoga e interage com os personagens da história. 

Mariana pode então conversar com cientistas inspirados em grandes personalidades, 

trazer suas questões, e voltar para o seu mundo com tantas outras. Nesse ciclo 

evolutivo ela se vê mais preparada pra entender sua realidade e pronta para encarar 

os desafios que diariamente lhe são impostos.  
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 Mariana inicia a leitura do livro numa biblioteca e, misteriosamente, se vê num 

outro ambiente – um laboratório. Seu primeiro contato é com Maria – personagem 

inspirada na cientista Marie Curie. Assustada e ainda confusa com essa transição 

recente de mundos, Mariana foge e encontra Alberto – personagem inspirado em 

Albert Einstein - caído e precisado de sua ajuda. Após ergue-lo, caminham juntos e 

dialogam sobre o porquê da presença de Mariana naquele “universo”. A jovem 

protagonista decide então voltar ao laboratório do qual fugiu e construir com Maria os 

aprendizados necessários para a completude de sua jornada. Maria entrega um jaleco 

a Mariana e elas dialogam trocando elementos de seus tempos, especialmente sobre 

a questão da mulher. Mariana finalmente descobre o que é Ouroboros e vai ao 

encontro de George – personagem inspirado em George Washington Carver – e, com 

ele tece diálogos referentes à perseguição racial, presente nos tempos de ambos. 

Numa tentativa de retorno, Mariana conhece José – personagem inspirado em Josef 

Mengele e, vive com ele um momento de enfrentamento, angústia, medo e superação. 

Perseguida por José, a jovem estudante corre e, em fuga, reencontra seu professor. 

Ela está de volta ao seu mundo, mas não é mais a mesma...  

Na Figura 12 são apresentados os rascunhos de seleção da protagonista e, a 

seguir, nas Figuras 13, 14, 15 e 16, os primeiros esboços das personagens da 

Mariana, Professor Cláudio, George e Maria, respectivamente. A Figura 17 mostra a 

capa da HQ em processo de cores e, finalmente, a figura 18 Capa da HQ finalizada.  
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Figura 12:  Rascunhos de seleção para Mariana  

  

Figura 13: Primeiro desenho da Mariana  
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Figura 14: Primeiro desenho do professor Cláudio  

 

Figura 15: Primeiro desenho de George 
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Figura 16: Primeiro desenho de Maria  
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Figura 17:  Capa da revista em processo de cores.
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Figura 18:  Capa da revista finalizada 
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Espero que esse trabalho possa sensibilizar os estudantes e trazer à reflexão 

assuntos como a não-neutralidade da ciência, os espaços negados à mulher, ao preto 

e ao pobre ao longo dos séculos, o preconceito racial, social e o sexismo. Acredito 

também na capacidade de divulgação científica do material, instigando os leitores a 

conhecer mais sobre as carreiras científicas e sobre a história de vida de 

personalidades da ciência que sofreram algum tipo de preconceito ou perseguição. E, 

sobretudo, espero que a obra venha a contribuir para o efetivo empoderamento de 

jovens das classes populares, especialmente dos segmentos a que tratamos por 

“minorias” – aqui representados pela personagem Mariana – menina pobre, de cor 

preta -, de modo a que se encorajem a assumir a ciência como profissão, se assim o 

desejarem. 

O registro da revista foi feito junto a Agência Brasileira do International Standard 

Book Number – ISBN,  pela Biblioteca Nacional – BN, como obra inédita do gênero 

História em Quadrinhos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo desse trabalho de pesquisa, busquei compreender a perspectiva dos 

estudantes concluintes da rede pública estadual do Rio de Janeiro sobre a significativa 

ausência de mulheres, pretos e pobres no campo científico. A ideia por trás dessa 

investigação transcendia a simples resposta em si, remetendo aos fatores que de fato 

levavam e ela. Para chegar às conclusões que procurava, passei por um processo de 

sensibilização e investigação onde, através da empatia, pude reconhecer a dor do 

outro. 

 Não pretendi, nesse trabalho, me apropriar do lugar de fala das mulheres, dos 

pretos nem dos pobres. Simplesmente, julguei mais coerente me indignar do que me 

calar, como pessoa e como professor. Compreendo que não sou capaz de representa-

los, mas não me deixarei furtar o direito de solidarizar com tais pautas por questões 

éticas. O propósito maior desse trabalho é trazer a voz dos meus estudantes bem 

como as suas demandas ao centro da discussão no contexto do Ensino de Ciências.   

Em resposta à pergunta que gerou essa dissertação, pude afirmar que meus 

estudantes reconhecem que o campo científico é um ambiente altamente excludente 

para mulheres, pretos e pobres por questões socioculturais e históricas. E mais, os 

esforços sociopolíticos não têm sido suficientes para superar tal situação. Até mesmo 

as políticas de cotas são questionadas pelos estudantes que não acreditam que ela 

seja eficaz da forma que é aplicada.  

Os estudantes denunciam tratamentos sexistas e preconceituosos até mesmo 

em seu ambiente escolar e de trabalho. Denunciaram também quão patente é a 

estrutura da sociedade que desacelera e quase freia a tentativa de equiparação 

feminina, na manutenção de costumes de séculos passados, atribuindo somente às 

mulheres as responsabilidades do lar e dos filhos. Acusaram a mesma estrutura social 

por manter o preto sob uma perspectiva de inferioridade herdada do período 

escravocrata. Se indignaram frente aos diferentes salários praticados, para homens e 

mulheres, até os dias de hoje e à mentalidade do empregador quanto aos benefícios 

relativos à maternidade. Mesmo não sendo unânimes, em sua maioria reconheceram 

que existe de fato uma força opressora que mantém uma estrutura branca, masculina 

e elitista nos diversos setores da sociedade, não se excetuando o campo científico.   
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Ainda que a maior parte dos estudantes tenha dito se identificar com pelo 

menos uma disciplina da área de ciências exatas ou da natureza, a procura por essas 

carreiras não é proporcional.  

Os estudantes se posicionaram favoráveis a utilidade de materiais como livros, 

programas e aplicativos que abordem as questões de cor, gênero, social, econômica 

e cultural para a desconstrução de preconceitos, enfatizando seu caráter 

complementar a ações educativas e sociais. Cabia a mim, nesse momento, encontrar 

um caminho capaz de estimular a reflexão dos estudantes, numa linguagem 

horizontal. 

Por essa razão, busquei o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de 

dialogar com os jovens estudantes, respondendo as dúvidas que surgiram entre os 

que participaram do questionário, e de personificar suas vivências, construindo para 

o leitor uma personagem capaz de conquistar sua empatia abordando questões de 

seus pares ou não. Optei, assim, pela construção de uma revista em quadrinhos. Nos 

diálogos das personagens coloquei perguntas e respostas com objetivo de esclarecer, 

divulgar e trazer a reflexão do leitor para o tema dos Direitos Humanos dentro do 

contexto do Ensino de Ciências.  

Acredito que a relevância do material esteja diretamente associada a posição 

de solidariedade que assumi ao escolher o tema que trabalharia na pesquisa. O que 

escrevo, a princípio, não sou eu ou para mim. E passa a ser eu, no momento que vejo 

nos meus estudantes o direito negado a um futuro justo, onde possam de fato ser 

sujeitos de suas escolhas.   
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O objetivo principal desse estudo é levantar dados relativos à percepção dos 
estudantes do Ensino Médio das escolas estaduais do Rio de Janeiro quanto às 
oportunidades das Mulheres, dos Pretos e dos Pobres no campo científico e na sociedade 
como um todo.  

 

1. Cor ou Raça * 
 

(    ) Branca 

(    ) Preta ou Parda 

(    ) Outra 

2. Sexo * 

  (    ) Feminino 

(    ) Masculino 

 

a. Email  

__________________________________________________________________________ 

 

b. Turma e nº de chamada no Formato: turma.número  Exemplo 3008.8 * 

__________________________________________________________________________ 

 

Assista o vídeo abaixo, onde o astrofísico americano Neil deGrasse Tyson comenta sobre a 
relação entre brancos, pretos, homens, mulheres e ciência. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=azH49eq9rcg 

 

3. Em relação à questão das oportunidades para homens e mulheres em nossa 
sociedade: De acordo com o que você observa, ambos têm chances iguais? * 

 

(    ) Sim. 

(    ) Não. 

(    ) Em parte. 

(    ) Não tenho opinião formada sobre isso. 

 

Justifique sua resposta se desejar! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Em relação à questão das oportunidades para brancos e pretos em nossa sociedade: 
De acordo com o que você observa, ambos têm chances iguais? * 
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(    ) Sim. 

(    ) Não. 

(    ) Em parte. 

(    ) Não tenho opinião formada sobre isso. 

 

Justifique sua resposta se desejar! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. De acordo com Neil deGrasse Tyson o campo científico é majoritariamente formado 
por homens. A que você atribui esse fato? * 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

6. Ainda de acordo com Neil deGrasse Tyson o campo científico é majoritariamente 
formado por brancos. A que você atribui esse fato? * 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
7. Você acredita que o fator cultural que afastou a mulher dos estudos nos séculos 

passados ainda tem reflexos nos dias de hoje? * 
 

(    ) Sim. 

(    ) Não. 

(    ) Em parte. 

(    ) Não tenho opinião formada sobre isso. 

 

Justifique sua resposta se desejar! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
8. Você acredita que o fator cultural que afastou os pretos dos estudos nos séculos 

passados ainda tem reflexos nos dias de hoje? * 
 
 

(    ) Sim. 

(    ) Não. 

(    ) Em parte. 

(    ) Não tenho opinião formada sobre isso. 
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Justifique sua resposta se desejar! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Você poderia citar 3 cientistas famosos? * 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Você poderia citar 3 cientistas que sejam pretos, mulheres ou de origem nas camadas 
mais pobres? * 

__________________________________________________________________________ 

 
11. Qual a sua opinião a respeito das cotas raciais (para pretos e índios)? * 

 
(    ) São necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às 

universidades e a cargos públicos administrativos. 
 
(    )  São desnecessárias, pois basta de esforçar para conquistar as 

aprovações nos concursos. 
 
(    ) Outra: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Justifique sua resposta se desejar! 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
12. Qual a sua opinião a respeito das cotas sociais (para estudantes de escolas públicas 

e pessoas de baixa renda)? * 
 

(    ) São necessárias para que essa parcela da população tenha acesso às 
universidades e a cargos públicos administrativos. 

 
(    ) São desnecessárias, pois basta de esforçar para conquistar as 

aprovações nos concursos. 
 
(    ) Outra: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Justifique sua resposta se desejar! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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13. Você se identifica com as matérias de ciências exatas e da natureza, como 
matemática, física, química e biologia? * 

 
(    ) Sim. 

(    ) Não. 

(    ) Em parte. 

(    ) Não tenho opinião formada sobre isso. 

 
A que você atribui isso? * 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
14. Você já sofreu ou presenciou algum tipo de preconceito, seja por questões raciais, 

culturais, regionais ou de condição econômica? * 
 

(    ) Sim. 

(    ) Não. 

(    ) Em parte. 

(    ) Não tenho opinião formada sobre isso. 

 
Conte-nos se desejar! 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
15. Você acredita que poderia ser um cientista se quisesse? * 

 
(    ) Sim. 

(    ) Não. 

(    ) Em parte. 

(    ) Não tenho opinião formada sobre isso. 

 

Justifique sua resposta se desejar! 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
16. Você acredita que existem diferentes tratamentos para homens e mulheres, pretos e 

brancos, no seu ambiente escolar ou de trabalho? * 
 

(    ) Sim. 

(    ) Não. 

(    ) Em parte. 

(    ) Não tenho opinião formada sobre isso. 
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Justifique sua resposta se desejar! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
17. Em sua opinião, que fatores contribuem para a existência de um número reduzido de 

pretos nas universidades e nas áreas política e científica? * 
 

(    ) Sim. 

(    ) Não. 

(    ) Em parte. 

(    ) Não tenho opinião formada sobre isso. 

 

Justifique sua resposta se desejar! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
18. Você acredita que materiais como livros, programas e aplicativos que abordem as 

questões de cor, gênero, social, econômica e cultural seriam úteis para desconstruir 
preconceitos? * 

 
(    ) Sim. 

(    ) Não. 

(    ) Em parte. 

(    ) Não tenho opinião formada sobre isso. 

 

Justifique sua resposta se desejar! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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