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Para minha mãe, Luciana dos Santos,  

A maior feminista que conheci. Obrigado por ser meu maior 

exemplo de garra e força! 

Para minha irmã, Letícia  

Tá seguindo o caminho de minha mãe, e nos presenteou com 

Miguel, meu amado sobrinho.  

Para minha (outra) mãe, Aparecida, 

Por ser mais um exemplo positivo em minha vida até hoje, e por 

desde sempre ter me apoiado em minha trajetória.  

 

Amo vocês! 
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And if you live through this with me 

I swear that I will die for you 
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Inevitável iniciar a escrita dos agradecimentos sem lembrar minha 

trajetória até aqui, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e não me 

emocionar. Desde 2013 faço parte dessa universidade que me acolheu de 

forma positiva. Inicio agradecendo a Jaqueline Patrício, pessoa ímpar em 

minha acolhida em Natal, sendo cúmplice de momentos de angústia e alegrias. 

Thiago Pereira por desde o primeiro momento em que nos conhecemos ter dito 

“Você vai passar” e ter aguentado o fardo que foi conduzir aquela disciplina 

altamente puxada que cursamos juntos.  

Ainda como aluno especial, em 2013, tive a oportunidade de conhecer 

colegas fantásticas como a Camila Mayara, Romênia e Radma que me 

ajudaram a me situar dentro da UFRN enquanto “futuro” aluno de mestrado, 

obrigado meninas! 

Como aluno regular do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Naturais e Matemática, mais pessoas fantásticas vieram a somar em minha 

vida, a primeira que devo citar é minha “irmã” de orientação, Débora Santana, 

que até hoje se faz presente em minha vida, eu não conseguiria dizer o quanto 

sou grato a todo apoio e incentivo que até hoje me concedes. Maria Kamilla, 

obrigado por ser um exemplo de força e resiliência, paraibana forte! Danillo, 

colega matemático, obrigado pelo apoio e entusiasmo! 

Chegou a hora de fazer o projeto, e agora profa. Josivânia? O que 

faremos? Entre idas e vindas foi acertado, após uma Roda de conversa na 

Escola de Ciência e Tecnologia – ECT, que trabalharia com Gênero. Mas como 

assim? Gênero? Qual a lógica, o que estudarei? Sim, fui resistente a mudar de 

linha de trabalho! Já havia trabalhado com várias linhas na área de Ensino de 

Química, e sabe, é difícil mudar! Porém, não é impossível.  

Hoje em dia vejo que foi uma escolha assertiva em minha carreira, e 

necessária no cenário educacional atual. O engraçado é que hoje eu olho para 

a linha de Gênero na Ciência, e vejo como questões de (estudo e 

questionamento do) Gênero se fizeram presentes em minha vida, e mais, o 

quanto eu sempre fui rodeado de exemplo (positivos) de mulheres de fibra! 

Sempre me inquietou essa normatização dos corpos e condutas de homens e 
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mulheres, e hoje mais do que nunca, me inquieta de forma absurda! O senso 

comum me ensinou a questionar muitas atitudes. 

Quanto aos exemplos de mulheres em minha vida profissional, a lista é 

longa, e com muito amor vou tentar ser breve na descrição. Minhas professoras 

no Educandário Santa Lúcia que para mim são exemplos de fibra, conduta e 

personalidade, novamente figurarão em agradecimentos, pois se redijo esses 

agradecimentos agora, devo a muitas delas, o meu muito obrigado “Tias” 

Márcia, Jane, Lourdes (1 e 2), Vera, Cleide, Lourdinha e Betânia!  

Durante meu ensino fundamental (e vida profissional, enquanto 

professor) tive contato com uma das mulheres que sem dúvida alguma, é muito 

importante em minha vida: “Tia Peinha”. Nossa... Poucas são as que possuem 

o amor e generosidade que tens, me inspiras até hoje! Muito obrigado por tudo!  

No nível superior, no IFPB, tive oportunidade de trabalhar e ser aluno 

de mais mulheres fabulosas, singulares dentre elas, as professora Márcia, 

Vânia e Fátima Vilar que sempre me apoiaram seguir nessa área que estou. 

Ainda nesse meio, até hoje, tenho o privilégio de trabalhar com outras mulheres 

fantásticas. 

A primeira, professora Alessandra, que sem sombra de dúvidas foi 

singular no meu início de caminhada acadêmica, acreditando e confiando em 

mim (até hoje). Antes de tudo, devo frisar que essa mulher (assim como muitas 

que haverei de citar a seguir) tem muita garra, se muitos se impressionam ao 

saber que por dois anos me deslocava da Paraíba para o Rio Grande do Norte 

toda semana, imaginem ao saber que ela fazia o percurso Maranhão, saindo 

da Paraíba, quase que na mesma frequência que eu? Confesso que nas vezes 

que pensei em desistir do mestrado lembrei-me da senhora.  

A segunda, professora (amiga e irmã de resiliência) Niely, que se faz 

presente até hoje em minha vida como exemplo de superação de dificuldades, 

de poder mostrar que sim, quando queremos podemos fugir às regras sociais 

que nos são impostas! Somos vencedores e detentores do nosso futuro, 

proprietários de nossa autonomia, e quando queremos, não tem que nos 

segure! Não importa o quão difícil seja a escalada, importa é que no final 

sobreviveremos (We Remain). 

Durante o curso de especialização, no período entre 2013 e 2014, tive 

a oportunidade de conhecer mais uma mãe que a vida me proporcionou, que 
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me deu força quando fraquejei, que sorriu, chorou, almoçou, debochou, 

estudou, comigo durante mais de um ano, foi a Rosário! Exemplo de 

integridade e postura, que não tem medo de ser criticada e viver para a 

felicidade! Obrigado minha mãe! Você sabe o quanto lutei para estar aqui. 

No mestrado, ser orientado por mais duas grandes mulheres que são 

minhas orientadoras é um privilégio! Olhando para a história de ambas, eu 

enxergo muita superação, garra, personalidade, força de vontade, e amor pelo 

trabalho! Josivânia e Carla: Uma Nordestina e outra Sulista; Uma das Ciências 

Exatas, e uma das Ciências Humanas. O tempero perfeito para uma 

dissertação tão cheia de desafios que foi para mim.  

Professora Josivânia, sei que nossa caminhada nesses dois anos foi 

repleta de adversidades, na verdade não só nesses dois últimos anos, a vida 

quase toda. Quero deixar aqui claro, que para estar onde essa mulher está (me 

permitam tal adágio essencialista) “tem que ser muito macho”!!! Mesmo que eu 

não permaneça presente nos próximos anos trabalhando com a senhora, 

lembre-se que ninguém passa por nossa vida por acaso, todas as pessoas 

deixam contribuições, e a sua história de vida é uma das inúmeras que irei 

lembrar ao longo de minha vida. Obrigado! 

Professora Carla, em menos de um ano eu posso afirmar que você é 

uma das poucas profissionais humanizadas (além das citadas) que pude 

trabalhar a minha vida toda! A forma com que me acolheste foi muito 

importante para que eu não perdesse o ânimo em mergulhar nesse universo de 

pesquisa. Sua história de vida (mesmo que não conheça muito), mas me 

inspira a não temer sempre que eu quiser recomeçar, mudar (de área 

principalmente), reinventar. A senhora me inspira! E sou mais do que grato a 

todo conhecimento possibilitado em nossas vivências. Não passamos tanto 

tempo juntos, mas sempre serei grato à atenção que a senhora junto à 

professora Josivânia dedicaram à essa pesquisa.  

Bem, então além de agradecer, dedico esse trabalho a essas mulheres 

que citei! 

Porém, antes de finalizar, eu lembro que também tenho vida pessoal e 

muitas pessoas se fizeram presentes nela. Obrigado a todos os meus amigos e 

amigas que souberam compreender a minha ausência em função da 

construção dessa dissertação, em especial à Marcelo, John Kennedy, 
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Wolgrand, Guilber, Alexandre, Matheus, Marwin, Katiúcia, Islla, Maria Laiz, 

Marília. Dedico in memorian de Rômulo Felipe, que infelizmente não está entre 

nós, porém jamais esquecerei o quanto me incentivou.  

Meus alunos e alunas maravilhosos da Escola Estadual Maria de 

Lourdes, obrigado pelo apoio, pela compreensão, afeto que cultivamos em 

nossa vivência. A meus colegas e amigos desta mesma escola, Roneles, 

Sirleide, Luciene, Márcio Luiz e a Raquel, grande amiga e irmã, por todo apoio, 

motivação e carinho nesse tempo em que nos conhecemos que coincide com 

meu ingresso no mestrado.  

Enfim, não conseguiria sozinho!  
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RESUMO 

A presente dissertação é fruto da investigação realizada com professores e 
estudantes do ensino médio sobre suas concepções de gênero e natureza da 
ciência. Com base em referenciais e estudos que tratam das relações de 
gênero na ciência, questões foram levantadas, pesquisadas e discutidas neste 
trabalho, visando promover reflexões sobre as possíveis consequências que 
visões distorcidas e ingênuas podem causar no ensino de ciências. Em 
documentos educacionais brasileiros, há recomendações para que a 
abordagem da natureza da ciência, no ensino médio, apresente caráter 
construtivista, entretanto, o que é difundido, tanto no discurso de alguns 
professores quanto em materiais didáticos está distante do que é proposto. É 
necessário promover uma alfabetização científica ampliada dos estudantes -  
não só a compreensão e domínio de códigos e conceitos próprios da ciência, 
mas a compreensão de aspectos referentes à cultura científica. Com 91 
estudantes e 3 professores e uma professora do ensino médio, realizamos uma 
pesquisa no intento de investigar como compreendem ciência e gênero assim 
como a relação entre esses campos. Por meio de dois instrumentos de 
pesquisa, um questionário e um roteiro de entrevista semiestruturado, as 
concepções desses indivíduos foram coletadas, tratadas e discutidas mediante 
uso da análise de conteúdo. Os resultados indicam que quase todos os 
estudantes e alguns professores compreendem a ciência como neutra, 
salvacionista, positivista, em que a figura masculina de cientista como 
protagonista é predominante; pelos estudantes e parte dos professores, não há 
conhecimento de cientistas mulheres na história da ciência; quanto às razões 
para a pequena quantidade de mulheres em cursos de ciências exatas, esse 
público atribui justificativas fundadas, principalmente, no determinismo 
biológico e essencialismo. Partindo desse diagnóstico, foi construída uma 
sequência didática composta por 4 aulas onde buscou-se evidenciar o caráter 
cooperativo da atividade científica mediante a exposição da colaboração de 
outros cientistas, inclusive mulheres. Para cada aula foi elaborado um texto de 
apoio fazendo uso da história da ciência no ensino de química e demais áreas 
das ciências naturais. O uso da história da ciência parte da premissa que ela 
possa contribuir para que os estudantes tenham uma compreensão mais 
humanizada da cultura científica, possibilitando discussões e debates 
pertinentes à relação ética e social. A aplicação desta sequência didática 
possibilitou uma melhor compreensão de questões que envolvem a natureza 
da ciência, desconstrução de mitos que foram diagnosticados no início da 
pesquisa, assim como, permitiu a discussão de conceitos químicos relevantes 
neste nível de ensino. É preciso que o currículo escolar, por meio da 
abordagem de seus conteúdos, proporcione a formação dos estudantes para a 
cidadania de forma crítica. É preciso discutir vários aspectos sociais, como 
gênero, raça, etnia, na perspectiva de explorar a diversidade, no intento de 
promover novos aprendizados.  
 
Palavras-chave: Ensino de Química; História das Ciências e Gênero; Ciência, 

Tecnologia e Sociedade; Sequência Didática; Ensino Médio. 



11 

 
ABSTRACT 

This dissertation is the result of research conducted with high school teachers 
and students about their conceptions of gender and nature of science. Based 
on references and studies dealing with gender relations in science, questions 
have been raised, researched and discussed in this work, to promote reflections 
on the possible consequences of distorted and naive visions can cause in 
science education. In Brazilian educational documents, there are 
recommendations for addressing the nature of science in high school, present 
constructivist character, however, which is widespread, both in the discourse of 
some teachers and in teaching materials is far from what is proposed. It is 
necessary to promote increased scientific literacy of students - not only 
understanding and mastery of codes and concepts of science, but the 
understanding of aspects related to scientific culture. With 91 students and 3 
teachers and a high school teacher, we conducted a survey in an attempt to 
investigate how they understand science and gender as well as the relationship 
between these fields. Through two research instruments, a questionnaire and a 
semistructured interview guide, the views of these individuals were collected, 
treated and discussed by using content analysis. The results indicate that 
almost all students and some teachers understand science as neutral, 
Salvationists, positivistic, in which the male figure scientist protagonist is 
predominant; the students and the teachers, there is no knowledge of women 
scientists in the history of science; as the reasons for the small number of 
women in the sciences courses, the public assigns founded justifications mainly 
in biological determinism and essentialism. Based on this diagnosis, it was built 
a didactic sequence consisting of 4 classes which sought to highlight the 
cooperative nature of scientific activity through collaboration exposure of other 
scientists, including women. For each class has produced a text support making 
use of the history of science in chemistry education and other areas of the 
natural sciences. The use of history of science assumes that it can help 
students to have a more human understanding of scientific culture, enabling 
discussions and debates relevant to ethics and social relationship. The 
application of this teaching sequence allowed a better understanding of issues 
surrounding the nature of science, deconstructing myths that were diagnosed at 
baseline, as well as allowed the discussion of relevant chemical concepts in this 
level of education. It is necessary that the school curriculum, through the 
approach of its contents, provides the training of students for citizenship 
critically. We need to discuss various social issues such as gender, race, 
ethnicity, with a view to exploring the diversity, in an attempt to promote new 
learning. 

 

Keywords:.Chemistry teaching; History of Science and Gender; Science, 
Technology and Society; Didactic sequence; High school.. 
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Introdução 

“A Ciência não tem tempo para essas coisas de 

mulher”  

 
Eu disse alguma verdade? 

Oops, Eu não sabia que não podia falar sobre sexo 
(Eu devia estar doida) 

Eu tinha um ponto de vista? 
Oops, Eu não sabia que não podia falar sobre você 

(O que eu estava pensando) 
 

Madonna, em “Human Nature”, tradução nossa. 
 
 
 

Em um contexto global, a história das mulheres é marcada por 

inúmeros desafios sociais tais como o acesso à educação superior, inserção no 

mercado de trabalho (principalmente em espaços predominantemente 

masculinos), a dupla ou mesmo tripla jornada. Na sociedade brasileira a 

trajetória percorrida por mulheres até o presente momento é marcada por 

inúmeras desigualdades.  

Podemos citar como ganhos, perante um estado democrático no último 

século, o direito ao voto, quarenta e três anos após a Proclamação da 

República, assegurado durante o governo de Getúlio Vargas pelo decreto 

21.976, de 24/02/1932; liberdade pública e o direito a frequentar cursos 

superiores e obter titulação acadêmica, em 1879, por meio da Reforma Leôncio 

de Carvalho, com a edição do Decreto n.º 7247 (BRASIL, 2009).  

Na América Latina, no decorrer dos anos, o número de mulheres que 

ingressaram no nível superior aumentou, e esse fato deve-se à aquisição de 

direitos como os citados anteriormente, assim como a inserção no mercado de 

trabalho e participação da esfera populacional economicamente ativa 

(ARANGO;PORRO, 2011). No Brasil, mediante estatísticas, observamos que o 

acesso a oportunidades de estudo e trabalho para mulheres aumentou muito 

nos últimos anos1. Porém, o acesso não garante que as oportunidades 

                                                           
1
  Mais escolarizadas, mulheres ainda ganham menos e têm dificuldades de subir na 

carreira. 31 de Outubro de 2014. Disponível em: 
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ofertadas no meio acadêmico e profissional sejam democráticas perante o 

gênero. 

O distanciamento das mulheres na produção científica é algo que vem 

sendo questionado e estudado com grande intensidade principalmente após os 

anos de 1960, 1970, durante a segunda onda feminista (BRASIL, 2009; 

CABRAL, 2006; LOURO, 2014; LOPES, 1998; SILVA, 2013). Em inúmeros 

países, como o Brasil, observa-se que especialmente na área de Ciências 

Exatas há uma pequena composição de mulheres, em contraposição à 

histórica alta predominância masculina, principalmente em postos de tomada 

de decisão, indicando uma segregação territorial e hierárquica quanto ao 

gênero (ARANGO & PORRO, 2011; CHASSOT, 2004; CABRAL, 2006; LOPES, 

1998; LOURO, 2014; SCHIEBINGER, 2001).  

Historicamente, a ciência apoiou-se em estereótipos e bases de 

valores “masculinos”, passando dessa forma à representação de ciência 

masculina, restrita para homens. Olhando de forma sócio-histórica fica visível 

tal conjuntura, uma vez que grande parte dos historiadores da ciência eram 

homens que retratavam e descreviam de seu ponto de vista masculino uma 

“história dos homens” na ciência em que as mulheres se situavam à margem 

desta (CHASSOT, 2004; GARCIA e SEDEÑO, 2006; LOURO, 2014; 

SCHIEBINGER, 2001; SILVA, 2013). 

Esses valores descritos estão distantes de promover uma visão 

democrática e ética da ciência, e mesmo com tantos estudos em que questões 

referentes à natureza da ciência existente, a concepção de ciência com viés 

masculino se faz presente tanto no meio acadêmico quanto nos demais 

espaços de socialização (LOURO, 2014; SCHIEBINGER, 2001). Compreender 

de forma “natural” esse distanciamento das mulheres do meio científico só 

reforça a concepção biológica de que há campos próprios para homens e 

mulheres, e essa naturalização pode desencadear outros tipos de segregação, 

além de fortalecer hierarquias (CASAGRANDE, 2011; LOURO, 2014).  

                                                                                                                                                                          
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/10/141031_desigualdade_fd. Acesso em 5 de 

abril de 2015 
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A forma com que as questões sobre ciência e tecnologia são 

abordadas na escola possuem marcas da “ciência moderna”, aquela que será 

responsável pela promoção do bem-estar social, neutra em termos de 

interesses, tanto nos materiais didáticos quanto no discurso de 

professores/professoras e estudantes. Conceber a atividade científica dentro 

de uma esfera dogmática, rodeada de mitos sobre os seus princípios não 

proporciona uma visão de atividade humana historicamente construída por 

homens e mulheres. E essa compreensão é um objetivo a ser alcançado na 

educação básica no ensino de ciências. Além disso, proporcionar a 

desconstrução da natureza supostamente neutra da ciência e dar visibilidade a 

mulheres que fizeram parte das transformações científicas e tecnológicas.  

Tratar a Ciência nessa perspectiva construtivista é o proposto para o 

ensino de ciências de acordo com as Orientações Curriculares Nacionais, onde 

são encontrados objetivos que se aproximam dos propostos pelo enfoque 

educacional Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS, ao sugerir que seja 

realizada uma alfabetização científica ampliada com os estudantes. Tanto no 

enfoque CTS quanto nas Orientações fica claro que promover essa 

alfabetização vai além de conhecer códigos e conceitos da ciência, é almejado 

que se compreenda a sua função social, natureza e suas relações culturais 

(AULER, 2001; BRASIL, 2006; NORRIS & PHILLIPS, 2003 apud SANTOS, 

2007; SANTOS, 2007).  

Essa concepção tradicional de entender a ciência e a atividade 

científica distancia os estudantes de uma visão mais crítica, histórica e 

articulada, assim como mantém os valores masculinos e a invisibilidade 

histórica das mulheres num patamar de naturalidade biológica, ou seja, que 

essa área naturalmente não é de interesse das mulheres. Nas disciplinas das 

Ciências Exatas, de acordo com Pérez Sedeño e Gomez (2008), professores e 

professoras, em grande maioria, recebem formação de cunho tendencioso 

quanto às questões de gênero, e acabam por reproduzir tais concepções, 

ocasionando a manutenção da visão androcêntrica de Ciência.  

Como um dos principais objetivos da educação básica é o preparo para 

a cidadania de forma democrática, essas concepções distorcidas de ciência, 

principalmente quanto às relações de gênero, não contribuem com uma visão 
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democrática da atividade científica. Levando em consideração que a educação 

que o indivíduo constrói no decorrer de sua vida, nos múltiplos espaços de 

socialização, pode ser capaz de promover uma desconstrução ou 

fortalecimento de ordem e desigualdades sociais (ARANGO & PORRO, 2011; 

BRASIL, 1998), é preciso pensar em formas de abordar questões referentes à 

natureza da ciência e gênero na educação básica que sejam capazes de 

construir uma visão crítica dos estudantes e promover a evolução dessas 

concepções.  

A escola é responsável por um importante espaço/tempo de 

socialização dos indivíduos, entretanto, não é a única responsável por essa 

educação. Nela há marcas tanto no discurso dos profissionais da educação 

quanto nos recursos didáticos que podem contribuir para uma formação que 

fortaleça representações estereotipadas, principalmente no tocante ao gênero 

(CASAGRANDE, 2011; LOURO, 2014; SCHIEBINGER, 2001; SILVA, 2014). 

Dessa forma, é preciso se repensar a forma com que não só o ensino de 

ciências vem sendo conduzido, mas a educação dada na escola como um 

todo, para que ela não atue como instrumento de reprodução de desigualdade 

e práticas sexistas.  

No tocante ao livro didático, principal recurso adotado em sala de aula, 

ele também serve de instrumento de fortalecimento dessa visão, uma vez que, 

em sua grande maioria reforçam o androcentrismo2 na ciência, mantendo a 

hierarquia patriarcal (BATISTA et. al., 2011), e onde é possível observar a 

invisibilidade de mulheres que participaram de episódios significativos para a 

aprendizagem na história da ciência (PÉREZ et. al, 2001). Conforme afirmam 

esses autores, muitos professores norteiam seus planejamentos pedagógicos 

auxiliados, quase que exclusivamente, pelo livro didático, então, é de se 

esperar que a visão distorcida em relação à gênese e constituição da ciência 

presente nesses materiais seja reproduzida.  

Com base nessas discussões, é de se esperar que principalmente as 

meninas como estudantes na Educação Básica não sintam identificação com 

                                                           
2
  O androcentrismo pode ser entendido como o protagonismo exclusivamente masculino 

do processo de desenvolvimento científico e tecnológico (SCHIEBINGER, 2001); 
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tal área, pelo fato de a ciência ser apresentada historicamente como uma 

construção de valores e protagonismo masculino. O androcentrismo é uma das 

inúmeras questões relativas à natureza da ciência que no ensino de ciências 

pode e deve ser desconstruído. 

Uma possível maneira de minimizar as marcas androcêntricas e 

distorcidas da ciência poderia ser feita mediante abordagens baseadas no 

correto uso da história, filosofia e sociologia da ciência (HFSC), que são 

apontadas como maneiras de se “humanizar” a atividade científica (BRASIL, 

2006; MARTINS, 2006; MATTHEWS, 1995). Por meio dessa abordagem é 

possível explicitar alguns pontos sobre a cultura científica de forma correta, 

como por exemplo, o caráter cooperativo da produção científica e explicitar as 

cientistas que frequentemente são eclipsadas da história “oficial” da ciência. 

Esse resgate deve servir para que uma nova forma de se conceber ciência seja 

difundida, e não como contribuição de mais nomes de cientistas “brilhantes” na 

história da ciência. É preciso que tais ações ocorram no intento de promover 

uma visão democrática e humanizada de Ciência (SILVA, 2012).  

Nesta dissertação, buscamos conhecer, tratar e discutir as concepções 

que professores e estudantes da educação básica do nível médio possuem 

sobre a relação de gênero na ciência. Mediante as discussões, buscamos 

caminhos para a superação das problemáticas pautadas até aqui e transformar 

a visão do público participante. Participaram 91 estudantes do primeiro ano do 

Ensino Médio e três professores e uma professora, todos pertencentes à 

mesma escola. 

A relevância em fazer esse levantamento advém da necessidade de 

aproximar as discussões do que há no referencial teórico da área de gênero e 

ciência. As concepções desse público não nos dizem que são exclusivamente 

provenientes da educação escolar, até porque no decorrer da vida o indivíduo 

lida com diversos espaços de socialização em que valores e concepções são 

construídos (BRASIL, 1998).  

Conhecer essas concepções contribuiu sobremaneira para que 

reflexões sobre como o modelo de ensino vigente, sua abordagem curricular, 

os recursos e materiais didáticos utilizados estão contribuindo para o 
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fortalecimento de concepções discriminatórias e distorcidas tanto em relação 

ao gênero quanto à ciência. Dois instrumentos de pesquisa foram elaborados e 

aplicados com esse público: um questionário (para estudantes) e um roteiro de 

entrevista semiestruturado (para docentes). As respostas foram organizadas, 

tratadas e analisadas mediante a perspectiva de análise de conteúdo (BARDIN, 

1995) a partir de categorias estabelecidas a posteriori da aplicação por meio do 

referencial suporte dessa dissertação.  

Após o conhecimento das concepções dos estudantes, foi elaborada 

uma sequência didática para o conteúdo Lei de Conservação das Massas, 

visando abordar a ciência numa perspectiva em que o caráter cooperativo da 

construção científica ficasse explícito e, principalmente, que  Marie Lavoisier 

Pierrete Paulze, esposa do Antoine Lavoisier, tivesse visibilidade perante o 

episódio como principal colaboradora. Considerando que há uma lacuna nos 

materiais didáticos quanto a uma narrativa dessa natureza para esse episódio, 

o material elaborado pode servir para que uma nova leitura da Lei de 

Conservação das Massas seja difundida. Esta dissertação foi estruturada 

conforme descrita a seguir. 

No Capítulo 1, são apresentados os aportes teóricos do movimentos 

CTS, desde a sua emergência como movimento social e sua influência no 

campo educacional e as relações de gênero na ciência.  

No Capítulo 2, consta o percurso metodológico adotado nessa 

dissertação, desde a natureza da pesquisa até a descrição dos instrumentos 

construídos.  

O Capítulo 3 traz a discussão dos resultados obtidos com a aplicação 

dos instrumentos de pesquisa, descrevendo o tratamento dos dados coletados 

com o público participante, dialogando estes resultados com o referencial 

teórico. 

O capítulo 4 apresenta os critérios de elaboração e etapas da 

sequência didática, bem como dos textos de apoio.  

O quinto e último capítulo trazem uma reflexão sobre a questão de 

gênero e ciência na educação básica, alguns apontamentos que podem 



22 

fomentar pesquisas nessa área no ensino de Ciências no Brasil e as 

considerações finais desta pesquisa. 

Cada capítulo dessa dissertação (incluindo essa introdução) tem 

acompanhado do título da seção frases que são provenientes dos dados 

coletados nessa pesquisa com o público participante. A escolha das frases é 

um convite ao leitor a se aprofundar em cada parte dessa dissertação e ao 

mesmo tempo uma provocação feita intencionalmente, uma vez que essas 

frases têm relação com o que cada seção pretende apresentar. 

Com base em tudo apresentado até o momento, é de se esperar uma 

reflexão sobre questões que envolvem natureza da ciência e as relações de 

gênero na ciência entre os sujeitos da pesquisa, assim como na comunidade 

acadêmica. Tendo em vista que discussões como essas estão cada vez mais 

necessárias e relevantes nos dias atuais, afirmamos que devemos buscar 

formar alunos para o exercício da cidadania de modo consciente. 
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Capítulo 1  

Gênero e o Movimento Ciência Tecnologia e 

Sociedade (CTS): “Na história da ciência existem 

mulheres?” 

 
Se você olhar pra trás na história 

Há um duplo padrão normal de sociedade 
Os garotos ganham toda a glória e quanto mais pontos fizerem 

Enquanto as mulheres fazem o mesmo e as chamam de pervertida  
 

Christina Aguilera, em Can’t Hold Us Down (2003) 
 
 
 
 

1.1 Movimento Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) e Gênero na Ciência 

1.1.1 O Movimento Social CTS 

Inicialmente, iremos discutir a gênese do movimento CTS enquanto 

movimento social, como afirma Bocheco & Bazzo, “uma mobilização 

contracultural e antissistêmica que se desenvolve em torno de consequências e 

antecedentes sociais ligados à ciência e à tecnologia” (2010, p. 2). Em nossas 

discussões, o movimento CTS compreende uma totalidade que envolve desde 

o campo de estudo até mesmos as discussões políticas do mesmo.  

Ao fim do século XIX, observou-se um intenso desenvolvimento das 

cidades e da sociedade industrial. Nesse contexto, baseado na necessidade de 

integrar os indivíduos a essa sociedade moderna, inicia-se um amplo processo 

de alfabetização, capacidade de leitura e escrita científica e tecnológica dos 

cidadãos (ALONSO, 2013). As justificativas variavam desde a necessidade de 

popularização científica até a defesa da formação especializada de cientistas 

(SANTOS, 2011; AULER, 2002).  

Em meados do século XX, nos principais países desenvolvidos do 

mundo, aumenta o sentimento de que o desenvolvimento científico não estava 

caminhando de mãos dadas com o bem-estar social (AULER, 2002; 

MEMBIELA, 1997). Naquele momento, o mundo se deparava com o término da 

Segunda Grande Guerra Mundial e o início da corrida armamentista entre 
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superpotências mundiais. No centro dessa discussão, emerge a crítica e 

reflexões sobre o papel da ciência e da tecnologia (C&T).  

Entre as décadas de 1960 e 1970, a comunidade científica tornou-se 

alvo de discussões de caráter mais crítico, uma vez que, nessa época, a 

degradação ambiental e a indústria bélica estavam tomando rumos 

preocupantes à sociedade (AULER, 2002). Após o término dessa guerra, a 

ciência nos Estados Unidos da América (EUA), ganhara muito prestígio 

(CABRAL, 2011), pelo fato de ter sido decisiva em seu desfecho 

(SCHIEBINGER, 2001; AULER, 2002). 

Grupos de ativistas que afirmavam representar os interesses da 

sociedade teceram críticas ao “modelo de progresso linear que caracteriza a 

ciência e a tecnologia, de forma hegemônica, como elementos primordiais na 

busca pelo bem-estar social da população” (BOCHECO &; BAZZO, 2010, p. 2). 

Esse grupo de ativistas compostos por ambientalistas, pacifistas, 

contraculturalistas e feministas trouxeram à tona consequências negativas da 

C&T para a sociedade.  

Esse momento na história é reconhecido por ter dado início, de forma 

mais acentuada, a estudos envolvendo as relações existentes entre ciência 

tecnologia e sociedade (CTS) que, conforme Lopez (1998, p. 354), 

“transformaram radicalmente a noção estabelecida de que a Ciência tivesse 

qualquer tipo de status epistemológico especial, superior, racional e, portanto, 

universal”.  

Outros autores apresentam opiniões que servem de apoio para a ideia 

de Lopes: Bazzo et al. (2003, p. 119) descreve o campo de estudos em CTS 

como uma “reação acadêmica contra a tradicional concepção essencialista e 

triunfalista da ciência e da tecnologia, subjacente aos modelos clássicos de 

gestão política”; Kreimer e Thomas (2004) enxergam nesse campo a 

possibilidade de realizar uma etapa de democratização política e 

desenvolvimento econômico e social.  

O campo interdisciplinar CTS emerge na tentativa de promover 

rupturas em paradigmas vigentes com relação à ciência, como seu cunho 

triunfalista, essencialista, salvacionista, sua (pseudo) neutralidade e sua 
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autonomia em relação à sociedade (CABRAL, 2011). O emergir desses 

estudos colocou em questão um paradigma que é esquematizado na Figura 1.  

 

 

Figura 1 – Esquema representando o modelo linear da política científica.  
Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Esse entendimento advém da forma com que muitas pessoas encaram 

o método científico, que, em alguns momentos da história da humanidade, era 

visto como única forma de se alcançar o conhecimento verdadeiro, e que a 

aplicação correta desse método asseguraria o bom funcionamento da ciência 

(CABRAL, 2011; CEREZO, 2003). Tal modo de enxergar ciência leva em 

consideração também que o desenvolvimento desta é isento de interesses e 

independe de valores sociais (CEREZO, 2003; CABRAL, 2011; AULER, 2002).  

Como mencionado, após a Segunda Grande Guerra, nos EUA, a 

ciência ganhara muito prestígio por ter sido decisiva na vitória desse conflito 

mundial. Logo, muitos acreditavam que a mesma poderia ser capaz de ser 

responsável pela defesa nacional, pelo progresso econômico, assim como 

conduzir a sociedade a melhores condições de vida (AULER, 2002). Na 

Europa, além do aspecto vitorioso na guerra, a ciência era vista como fator 

determinante na competição econômica internacional e na luta entre sistemas 

políticos (AULER, 2002).  

Se olharmos para o contexto da década de 1960, veremos que alguns 

episódios envolvendo a relação entre C&T contribuíram para questionar o 

ilustrado na Figura 1, assim como explanam consequências danosas da ciência 

que serão descritos nos três parágrafos seguintes.  

Nos EUA, a Talidomida, medicamento que fora desenvolvido e 

comercializado a partir de 1957, a priori como sedativo, e anos depois no 

combate ao enjoo de mulheres grávidas, mostrou-se danoso à formação dos 

bebês, que nasciam com malformações de membros inferiores e superiores. 

Estima-se que aproximadamente 10 mil pessoas em todo o mundo foram 
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vítimas de malformação provocada por esse medicamento, além das mortes 

que ocorreram ainda no útero.3 

“Em uma manhã ensolarada de 1966, dois jatos da Força Aérea 

americana colidiram e derrubaram quatro bombas nucleares perto do 

vilarejo de Palomares, no sul da Espanha. Não houve uma explosão 

nuclear, mas plutônio foi espalhado em uma área ampla”.
4
 

“Um submarino norte-americano, em 10 de Abril de 1963, afundou e 

levou consigo cerca de 129 tripulantes que realizavam testes de 

mergulho profundos. Os restos desse submarino foram encontrados a 

mais de 2,6 quilômetros de profundidade, espalhados em partes por 

cerca de 134 mil metros quadrados”. 
5 

Nesses episódios citados, motivos para o questionamento do bom 

funcionamento da ciência não faltavam, e além desses três episódios, outros 

serviram de forma significativa para atenuar ferrenhas críticas à ciência. Em 

1962, a publicação dos livros “A Estrutura das Revoluções Científicas”, pelo 

físico e historiador Thomas Kuhn, e “Silent Spring”, pela bióloga marinha 

Rachel Carson acentuaram as discussões no campo das relações CTS 

(AULER, 2002), encaminhando-as, assim, para um âmbito de cunho político, 

culminando com o fortalecimento do movimento e as discussões em torno das 

relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.  

Essas duas obras supracitadas abordam questões de grande impacto 

científico-social para aquele momento. As causas pelas quais essas obras 

promoverem um impacto maior deviam-se ao fato de pôr em cheque muitos 

paradigmas vigentes relacionados à ciência, por exemplo, seu caráter 

cientificista e dela ser promotora do bem-estar social.  

                                                           
3

 Efeito da talidomida pode ter sido mais amplo do que se supunha, diz pesquisador. 

Disponível: em 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/10/131014_talidomida_pesquisas_mv. 

Acesso em 27 Nov. 2014. 

 
4
  A bomba atômica que os EUA perderam na Espanha. Disponível em: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/01/130117_bomba_nuclear_perdida_rw.shtml. 
Acesso em 27 Nov 2014.  
 

5
  Submarino nuclear americano USS Thresher afunda, com 129 tripulantes a bordo  

http://aplop.org/sartigo/index.php?x=5138. Acesso em 27 Nov. 2014. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/01/130117_bomba_nuclear_perdida_rw.shtml
http://aplop.org/sartigo/index.php?x=5138
http://aplop.org/sartigo/index.php?x=5138
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No contexto Europeu, a publicação do físico Thomas Kuhn traz uma 

discussão referente à visão empirista-indutivista da ciência e enfraquece a 

visão de neutralidade da ciência (AULER, 2002; BOCHECO, BAZZO, 2010). 

No quadro norte-americano, a obra da bióloga marinha Rachel Carson 

denunciou os riscos ambientais envolvidos na adoção de pesticidas, como o 

DDT, (BOCHECO; BAZZO, 2010).  

Mediante esse contexto, o movimento social CTS reivindicava “um 

redirecionamento tecnológico, contrapondo-se à ideia de que o maior 

desenvolvimento da C&T irá, necessariamente, resolver problemas ambientais, 

sociais e econômicos” (AULER, 2002, p. 24), a partir de decisões mais 

democráticas (com a participação de mais atores sociais) e menos 

tecnocráticas. 

Para que a sociedade pudesse participar e poder tomar decisões, seria 

necessário que todos dominassem questões que envolvessem as relações 

CTS, dessa forma, o que era “apenas” um movimento social político, iria acabar 

exercendo influência nos currículos escolares de países desenvolvidos, da 

Europa, da América do Norte e na Austrália, seria a origem dos currículos com 

enfoque educacional em CTS.  

Surge então uma nova forma de visão de questões envolvendo a C&T  

que, de acordo com Luján et al. (1996), viria causar a “quebra do belo contrato 

social para a C&T”. Tal “contrato” seria o ato de enxergar que o paradigma de 

ciência vigente naquele momento, tradicional, linear, progressista, em que se 

acreditava que o desenvolvimento científico e tecnológico promoveria o 

desenvolvimento econômico e social (LUJÁN et al, 1996).  

De sua origem até o presente momento, estudos em tal campo 

desencadearam direções e reflexões em campos específicos, como destaca 

Cerezo (1998): o político, questões referentes ao controle social da C&T; o 

Educacional, mediante propostas voltadas para uma educação com enfoque na 

interelação existente entre CTS; o acadêmico, por meio de estudos que 

promovam uma reflexão contextualizada que o conhecimento científico está 

atrelada à sociedade e suas relações.  
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Os estudos CTS geraram produção científica em subáreas desse 

campo, tais como história, filosofia e sociologia da ciência, educação 

tecnológica e epistemologia, gênero, ciência e tecnologia, dentre outras, 

sinalizadas por Acevedo Diaz e Acevedo Romero (2009). A relação entre CTS 

e Gênero será o nosso objeto de estudo a seguir.  

  

1.1.2 Relações de Gênero na Ciência 

As razões do distanciamento de mulheres do desenvolvimento 

Científico e Tecnológico são bastante complexas e com múltiplos contextos, e 

que em muitos casos variam conforme a época em que abordamos, sendo 

geralmente de ordem sociocultural e econômica (BATISTA et al, 2011; 

CHASSOT, 2004; SOARES, 2001; SILVA, 2012; SCHIEBINGER, 2001).  

Durante os séculos XVI e XVII, com a Revolução Científica, observa-se 

um entusiasmo pelo desenvolvimento científico e tecnológico, com isso, 

surgem muitos cursos sobre ciências novas, e observa-se uma aproximação 

feminina a esse meio (LETA, 2003; SILVA, 2012; TOSI, 1998). Fica a ressalva 

aqui, que mesmo com a existência de universidades desde o século XII, o 

ingresso de mulheres como estudantes ou professoras será permitido no 

século XIX (SCHIEBINGER, 2001). 

Com isso, críticas às mulheres participantes desse processo eram 

feitas por autores como Molière em suas peças (“As preciosas ridículas” e “As 

mulheres sábias”) e por Rousseau, que em sua publicação “Émille” fortalece o 

machismo e o marianismo6, limitando as mulheres daquela época a serem 

responsáveis pelo lar, pela família, cuidar do marido, dentre outras atribuições 

(TOSI, 1998). 

Outros autores contemporâneos a esses citados condicionavam que a 

participação das mulheres nos processos de atividade intelectual como algo 

inapropriado (CHASSOT, 2004; CORDEIRO, 2013), podendo comprometer seu 

                                                           
6
  Marianismo: abnegação e o auto-sacrifício que a mulher se submete aos 

constrangimentos da vida privada, mas ao mesmo tempo gera dependência e submissão 

àqueles ao seu redor (Stevens, 1973).  



29 

papel como mãe e esposa, podendo ser capaz de prejudicar seu destino 

biológico (SILVA, 2012; TOSI, 1998).  

Na França, feministas (que ainda não eram adjetivadas dessa forma), 

como Poullain de La Barre e Christina de Pizan, foram responsáveis por 

propiciar discussões referentes à igualdade de gênero no acesso à educação e 

por colocarem em questão a desconstrução do determinismo biológico que era 

muito difundido naquela época (TOSI, 1998). O Determinismo biológico refere-

se à corrente que supõe que as características e funções sociais diferenciadas 

entre mulheres e homens são determinadas pelas características biológicas 

(SILVA, 2014 apud CITELI, 2001; LOURO, 2007) 

Tosi (1998), Schiebinger (2001) e Batista et. al. (2011) mencionam que 

mulheres, em alguns países da Europa entre os séculos XVII e XVIII, tiveram 

acesso ao conhecimento e produção científica pelas “portas dos fundos”. As 

poucas que conseguiam ter acesso eram de classe social nobre ou burguesa, 

que tiveram educação de qualidade e eram encarregadas de funções 

marginais, na maior parte das vezes com pais, irmãos, maridos ou filhos 

cientistas (SCHIEBINGER, 2001). 

As funções que desempenhavam, geralmente na condição de 

assistentes, ou quando muito tiveram, o papel de colaboradoras. E a estas 

atuações, em sua maioria, eram atribuídas funções que exploravam 

habilidades ditas femininas como destreza, paciência, organização (BATISTA 

et al, 2011; LETA, 2003; TOSI, 1998). Essa situação descrita de inserção das 

mulheres no meio científico nos mostra como o determinismo biológico se fazia 

presente até na hora da designação de tarefas.  

Podemos dizer que a efervescência de ideias sobre igualdade de 

direito, que de certa forma antecedeu o movimento feminista, decorre da 

Revolução Francesa – 1789. Os ideais dessa revolução eram pautados na 

justiça social, liberdade, igualdade e fraternidade que, de forma gradual, 

inspiraram a maturação de movimentos sociais, cuja natureza vinha a 

reivindicar principalmente a igualdade de direitos para homens e mulheres 

(BRASIL, 2009).  
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Houve em alguns países, como a França e Estados Unidos, durante o 

século XIX, a consolidação das lutas das mulheres por seus direitos, e esse 

movimento é nomeado de “feminismo” por Hubertine Auclert, em La Citoyenne 

(CORDEIRO, 2013). A visibilidade histórica desse movimento também é 

conhecida como Primeira Onda Feminista.  

Nesse contexto, a Europa vivia uma cena pós Revolução Industrial, em 

que as mulheres estavam lutando pela sua incorporação a essa sociedade 

industrial como cidadãs em termos iguais ao dos homens (BRASIL, 2009; 

KOLLER e NARVAZ, 2006; NOGUEIRA, 2001). Direito ao voto era uma das 

principais reivindicações dessas feministas nesse movimento sufragista, que é 

uma grande marca dessa Primeira Onda, assim como a denúncia da opressão 

da mulher pelo modelo sociopolítico patriarcal (BRASIL, 2009; KOLLER e 

NARVAZ, 2006). O movimento feminista é considerado um momento muito 

importante do século XX. De acordo com alguns estudiosos de movimentos 

sociais, ele foi: 

(...) responsável pelas grandes mudanças ocorridas na segunda 
metade do século XX. Este movimento foi capaz de demonstrar à 
sociedade que as discriminações incidiam sobre as mulheres desde a 
sujeição feminina aos desígnios da autoridade masculina no ambiente 
doméstico até as situações de guerra, nas quais as mulheres são 
vulneráveis a mutilações, a estupros e a abusos de toda ordem. O 
movimento feminista também possibilitou questionar a divisão sexual 
do trabalho, tratada na unidade anterior, caracterizada pela desigual 
repartição de tarefas e de poder entre homens e mulheres, presente 
nas diversas sociedades (BRASIL, 2009, p. 68) 

.  

Anos depois, no momento histórico em que se consolidava o 

movimento social CTS, amadurecem as discussões de um grupo social que 

reivindica maior participação das mulheres na ciência. O movimento feminista 

dessa época, assim como o CTS, teve início como movimento político-social 

ocasionando o surgimento de um movimento intelectual, acadêmico: a teoria 

feminista. (KELLER, 2006).  

Com relação a esse momento importante para a maturação de estudos 

feministas na Ciência, François Graña enaltece que: 

“Los enfoques de género emergentes en la “segunda ola” Del 
feminismo de los años ‘60 a los ’80, partían de la denuncia de La 
escasez de mujeres en las ciencias, para luego detenerse en El 
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carácter androcéntrico del contenido de las ciencias y en los sesgo 
sexistas del lenguaje.” (GONZÁLEZ GARCÍA, 1999 apud GRAÑA, 

2004, p. 13). 

 

Precisamente pós 1970, amadurecem os estudos feministas da ciência, 

que questionavam, dentre outras coisas, o escasso número de mulheres na 

história da ciência e tecnologia, assim como buscavam bases epistemológicas 

para tentar entender tal lacuna e suas causas, principalmente com o 

questionamento ao androcentrismo vigente, a não neutralidade da ciência e o 

sexismo7 nas questões envolvendo C&T (BRASIL, 2009; CABRAL, 2006; 

LETA, 2003; LOURO, 2014; LUZ e MUZI, 2011; PÉREZ SEDEÑO, 1992; 

SABOYA, 2013; SILVA, 2012). 

A suposta “invisibilidade” das mulheres na história da ciência, de 

acordo com Pérez-Sedeño (2003), é uma distorção histórica, uma vez que as 

narrativas conhecidas foram construídas por historiadores homens que 

reproduziram valores masculinos, favorecendo a visão de ciência com natureza 

masculina, patriarcal, que excluiu as mulheres.  

Tradicionalmente, os homens sempre foram predominantemente 

maioria entre os historiadores (e em alguns momentos compreendiam uma 

totalidade masculina). Logo, a narrativa construída por eles, que chamaremos 

de “história dos homens”, era (e infelizmente ainda é) apresentada como 

universal, em que a das mulheres se desenvolvera de forma marginal a essa 

(CHASSOT, 2004; COLLING, 2004; COSTA, 2006; LOURO, 2014; SCOTT, 

1995). 

O mundo científico tem em sua base valores masculinos, bases essas 

que também foram responsáveis por renegar, tornar invisível, excluir a história 

de mulheres e suas produções, por meio de discursos e práticas tidas como 

neutras (quando na verdade não são!) (CHASSOT, 2003; LOURO, 2014). 

Estudos emergentes pós Segunda Onda - onde a teoria feminista se afirma 

enquanto campo de estudos acadêmicos, que buscavam resgatar a identidade, 

                                                           
7
  Sexismo “atitude preconceituosa que prescreve para homens e mulheres papéis e 

condutas diferenciadas de acordo com o gênero atribuído a cada um, subordinando o feminino 

ao masculino” (BRASIL, 2009, p. 155).  
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histórias, contribuições dessas mulheres invisíveis - deram grandes 

contribuições em diversas áreas, ao revelar nomes como o de Hipatia 

(Matemática e Filósofa em Alexandria, 370-415) (CHASSOT, 2006; SILVA, 

2012).  

No âmbito internacional, inúmeros trabalhos explorando a relação de 

Gênero em C&T foram propostos por pesquisadores como Londa Schiebinger, 

que produziu contribuições substanciosas a essa discussão. Em comum, 

problematizavam questões, como “a ausência das mulheres na ciência e as 

consequências da sua sub representação histórica “[...] a neutralidade de 

gênero nos critérios de definição do que é científico” (BATISTA et al, 2011, p. 

2), também “buscando visibilizá-las, mostrando que elas também têm uma 

história, da qual são também sujeitos ativos” (SILVA, 2012, p. 20). 

Uma ressalva deve ser feita: tais estudos não buscaram apenas trazer 

listagem de mulheres cientistas marginalizadas da história “oficial da ciência” e, 

sim, serem capazes de reproduzir um novo modelo de ciência em que ficasse 

explícito que existiram mulheres cientistas no decorrer da história, mostrando 

dessa forma que mulheres são capazes de ser cientista, inspirando novas 

gerações (GARCIA e SEDEÑO, 2006), ilustrando os contextos históricos e 

sociais em que viveram, desconstruindo o “efeito Curie”8.  

Os estudos feministas na ciência também buscavam desconstruir e 

refutar argumentos tomados como naturais historicamente, em que tínhamos 

sobretudo, o princípio de que as desigualdades dentro e fora da ciência eram 

frutos de ordem biológica (SABOYA, 2013). Desse modo, as razões para tais 

desigualdades, foram abordadas dentro da perspectiva de Gênero, em que se 

estabeleceu que o fruto das desigualdades se baseava no contexto social em 

que os indivíduos se inserem, e que as diferenças não são naturais, e sim 

histórico-sociais.  

O termo associando gênero & ciência aparece pela primeira vez em 

publicação de Evelly Fox Keller em 1978 como título de um artigo, em que essa 

                                                           
8
  Marta García e Eulalia Pérez Sedeño (2006) descrevem como “efeito Curie” o resgate 

descontextualizado de mulheres cientistas, em que transparece que apenas mulheres 

“excepcionais” ou “geniais” podem ingressar no mundo da ciência.  
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autora considerava as relações entre a “subjetividade e o que ela definia como 

‘objetividade dinâmica’, por oposição à ‘objetividade estática’” (LOPES, 2006, p. 

40). Nesse artigo, a autora colocava em questão muitos mitos acerca do 

determinismo biológico, e da associação do pensar científico como 

características masculinas. Décadas após, as discussões de gênero se tornam 

mais substanciosas e com um corpus epistemológico mais rígido.  

Historicamente, podemos dizer que o termo “gênero” surge em 

substituição do termo “estudo de mulheres”, assim como emerge na tentativa 

de adentrar campos de estudos antes não permitidos, buscando promover uma 

legitimidade acadêmica (LOURO, 2014; SCOTT, 1995). O conceito de gênero 

que se opõe ao determinismo biológico e essencialismo, é definido por essas 

pesquisadoras numa perspectiva construtivista, apresentado poucas variações.  

Scott (1995) em seu artigo “Gênero: categoria útil para análise 

histórica” define gênero como “um elemento constitutivo de relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos” (p. 92), e também “forma 

primeira de significar as relações de poder” (p. 92). Essa definição baseia-se 

numa perspectiva construtivista, em que fica enfatizada a natureza 

sociocultural do gênero. 

Na obra “O feminismo mudou a ciência?”, Schiebinger apresenta uma 

definição de caráter similar à definida por da Scott, e ainda esclarece e pontua 

a diferença do gênero, para termos que constantemente são empregados de 

formas errôneas: 

"Uma 'mulher' é um indivíduo específico; 'gênero' denota relações de 
poder entre os sexos e refere-se tanto a homens quanto a mulheres; 
'fêmea' designa sexo biológico; 'feminino' refere-se a maneirismos e 
comportamentos idealizados das mulheres num lugar e épocas 
específicos que podem também ser adotados por homens; 'feminista' 
define uma posição ou agenda política" (SCHIEBINGER, 2001, p. 31). 

 

Pelo que vemos nessas definições, temos um pensamento que se 

aproxima em parte ao que Simone Beauvoir propôs como definição para 

“mulher”, décadas anteriores da emergência do termo “Gênero”:  

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define forma que a fêmea humana assume no 
seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse 
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produto intermediário entre macho e o castrado que qualificam de 
feminino” (BEAUVOIR, 1967, p. 9).  

 

Levando em conta essas conceituações de gênero, e aproveitando 

essa fala da Beauvoir, podemos dizer que o que é tido como masculino e/ou 

feminino ao nosso redor, em nossa família, nos espaços de socialização em 

que estamos inseridos são construções socioculturais. Construções que em 

alguns momentos pregam estereótipos que, muitas vezes, não condizem com a 

totalidade social de todos os indivíduos. Aprendemos a ser homem, 

aprendemos a ser mulher:  

“O modo como homens e mulheres se comportam em sociedade 
corresponde a um intenso aprendizado sociocultural que nos ensina a 
agir conforme as prescrições de cada gênero. Há uma expectativa 
social em relação à maneira como homens e mulheres devem andar, 
falar, sentar, mostrar seu corpo, brincar, dançar, namorar, cuidar do 
outro, amar etc. Conforme o gênero, também há modos específicos 
de trabalhar, gerenciar outras pessoas, ensinar, dirigir o carro, gastar 
o dinheiro, ingerir bebidas, dentre outras atividades” (BRASIL, 2009, 

p. 40).  

 

E esse aprendizado de condutas próprias para homens e para 

mulheres acaba por influenciar decisões na vida, como a escolha de carreiras. 

Ainda há a compreensão, por parte de algumas pessoas, que determinadas 

áreas possuem natureza própria para homens do que para as mulheres, como 

ocorreu, e infelizmente ainda ocorre, quando falamos das Ciências Exatas e 

Engenharias. São estereótipos que se fazem presentes na mídia, na escola, na 

família, e contribuem para fortalecer a visão de ciência como campo de 

domínio e acesso masculino. 

E como poderíamos contribuir para que esse tipo de visão se 

transformasse? Uma das formas é através da educação. Inúmeras pesquisas 

apontam que desde o ensino fundamental materiais didáticos acabam por 

reproduzir essa hierarquia e estereótipos de gênero (CASAGRANDE, 2011). 

Faz-se necessário repensar esses materiais didáticos (livros, jogos, dinâmicas, 

textos) para que possam servir de instrumento para trabalhar a equidade e 

igualdade de gênero desde a infância, e não de reproduzir desigualdades e 

fortalecer estereótipos (ARANGO e PORRO, 2011; CASAGRANDE, 2011; 

SCHIEBINGER, 2001).  
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No ensino de ciências, uma possível estratégia para abordagem de 

gênero seria por meio da Educação Científica, especificamente, por meio da 

alfabetização científica ampliada dos estudantes em todos os níveis de ensino 

na perspectiva de uma relação crítica CTS (ARANGO; PORRO, 2011). É 

preciso repensar as instituições de ensino, a formação de professores, as 

licenciaturas, para que a escola, principalmente, possa contribuir para a ruptura 

de concepções mitificadas acerca da ciência, e promova uma educação 

calcada na promoção da democracia e preparo para a cidadania, como é 

proposto. 

 

1.2 . Gênero na Educação Científica  

1.2.1 Alfabetização Científica e Tecnológica e o Enfoque Educacional 

CTS 

Definimos nesse trabalho como enfoque educacional CTS, aquele que 

emerge a partir da abordagem do movimento social CTS (BOCHECO; BAZZO, 

2010). O contexto social vivenciado na década de 1960, em que questões 

envolvendo relações da CTS começam a emergir, foi favorável para repensar 

também a educação nas ciências naturais daquela época. Vamos aqui analisar 

a gênese desse movimento no âmbito norte-americano e europeu, onde 

inicialmente surgiram esses estudos.  

Em países norte-americanos, a necessidade de uma reforma curricular 

naquele momento provém de um quadro crítico que predominava: o baixo êxito 

de projetos e políticas educacionais em ciências naturais (AULER, 2002; 

CEREZO, 1998; MEMBIELA, 1997; MORTIMER e SANTOS, 2002; SANTOS, 

2011). Na década de 1950, inúmeros projetos que almejavam ênfase plena na 

formação estudantil para carreiras científicas, a exemplo do PSSC (Física), 

CBA (Química), BSCS (Biologia) e SMSG (Matemática) para o nível colegial 

(high school) e SCIS (Science  Curriculum  Improvement) não obtiveram êxito 

devido à natureza altamente disciplinar dos mesmos, sem conexões com as 

aplicações tecnológicas e implicâncias sociais dos componentes curriculares 

(BOCHECO; BAZZO, 2010). 
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Outro agravante nesse contexto era de o fato dos cidadãos não 

estarem sendo formados adequadamente em C&T, devido ao modelo 

tradicional de ensino adotado, que prezava pelo paradigma de ciência neutra, 

linear, tecnocrata, dentre outros (MORTIMER; SANTOS, 2002). E no contexto 

do movimento CTS havia a necessidade da formação de estudantes 

alfabetizados cientificamente para que pudessem ser capazes de tomar 

decisões mediante questões envolvendo ciência e tecnologia.  

Dessa forma, a educação com enfoque CTS emerge contribuindo para 

compensar essa lacuna na educação em ciências. Inúmeros são os autores 

que apontam os objetivos de uma educação nessa perspectiva. De forma 

sucinta, educação com enfoque CTS almeja a promoção da alfabetização 

científica e tecnológica ampliada (ACTA) dos cidadãos, ajudando na 

construção de conhecimentos, habilidades, valores úteis para tomadas de 

decisão e atuação na solução de problemas, de forma responsável perante 

questões envolvendo a relação entre CTS (AULER, 2002; CEREZO, 1998; 

MEMBIELA, 1997; SANTOS, 2011; SANTOS e MORTIMER, 2002).  

A transposição dos objetivos do movimento CTS, em metas 

curriculares, cursos, práticas pedagógicas, para sala de aula, vem ocorrendo 

de diversas formas (AULER, 2002). Mas, de acordo com Santos e Mortimer 

(2002), nem todas as propostas vigentes como sendo educação com enfoque 

CTS, estão centradas nas inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade 

conforme pode ser descrito no Quadro 1. 
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Categorias Descrição Exemplos 

1. Conteúdo de 

CTS como 

elemento de 

motivação 

Ensino tradicional de ciências 

acrescido da menção ao 

conteúdo de CTS com a função 

de tornar as aulas mais 

interessantes.  

O que muitos 

professores fazem para 

“dourar a pílula” de 

cursos puramente 

conceituais 

2. Incorporação 

eventual do 

conteúdo de 

CTS ao 

Conteúdo 

programático. 

Ensino tradicional de ciências 

acrescido de pequenos estudos 

de conteúdo de CTS 

incorporados como apêndices 

aos tópicos de ciências. O 

conteúdo de CTS não é resultado 

do uso de temas unificadores. 

Science and Technology 

in Society (SATIS, UK), 

Consumer Science  

(EUA), Values in School 

Science (EUA). 

3.Incorporação 

sistemática  do 

conteúdo de 

CTS ao 

conteúdo 

programático 

Ensino tradicional de ciências 

acrescido de uma  série  de 

pequenos  estudos de conteúdo 

de  CTS integrados aos  tópicos 

de ciências, com  a  função  de 

explorar  sistematicamente o 

conteúdo de CTS. Esses 

conteúdos formam temas 

unificadores.  

Havard Project Physics 

(EUA), Science and 

Social Issues (EUA), 

Nelson Chemistry 

(Canadá), Interactive 

Teaching Units for 

Chemistry (UK), 

Science, Technology 

and Society, Block J. 

(EUA). Three SATIS 16-

19 modules (What is 

Science? What is 

Technology? How Does 

Society decide? – UK). 

4. Disciplina 

científica 

(Química, Física 

e Biologia) por 

meio de 

conteúdo de 

CTS.  

Os temas de CTS são  utilizados 

para organizar o conteúdo de 

ciências e  a  sua  sequencia, 

mas a  seleção  do conteúdo  

científico ainda é a feita  partir  

de  uma disciplina.  A lista dos 

tópicos científicos puros é muito 

semelhante àquela da categoria 

3, embora a sequencia possa ser 

bem diferente. 

ChemCon  (EUA),  os  

módulos holandeses de  

física como Light 

Sources and  Ionizing  

Radiation  (Holanda:  

PLON), Science  and  

Society  Teaching  units 

(Canadá),  Chemical  

Education  for  Public 

Understandig (EUA),  

Science  Teachers’ 

Association  of  victoira  
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Physics  Series 

(Austrália). 

5.  Ciências por 

meio do 

conteúdo de 

CTS  

CTS organiza o conteúdo e sua 

seqüência. O conteúdo de 

ciências é multidisciplinar, sendo 

ditado pelo conteúdo de CTS. A 

lista de tópicos científicos puros 

assemelha-se à listagem de 

tópicos importantes a partir de 

uma variedade de cursos de 

ensino tradicional de ciências. 

Logical Reasoning in 

Science and Technology 

(Canadá), Modular  STS 

(EUA), Global Science 

(EUA), Dutch 

Environmental Project 

(Holanda), Salters’ 

Science Project (UK). 

6. Ciências com 

conteúdo de 

CTS 

O conteúdo de CTS é o  foco  do 

ensino. O  conteúdo relevante de 

ciências enriquece a 

aprendizagem. 

Exploring  the Nature  of  

Science  (Ing.) Society  

Environment  and  

Energy Development  

Studies  (SEEDS)  

modules (EUA),  

Science  and  

Technology  11 

(Canadá) 

7. Incorporação 

das Ciências ao 

conteúdo de 

CTS 

O conteúdo de CTS é o foco do 

currículo. O conteúdo relevante 

de ciências é mencionado, mas 

não é ensinado 

sistematicamente. Pode ser dada 

ênfase aos princípios gerais da 

ciência. 

Studies in a Social 

Context  (SISCON) in 

Schools  (UK),  Modular  

Courses  in Technology 

(UK), Science A Way of 

Knowning  (Canadá), 

Science Technology and 

Society (Austrália), 

Creative Role Playing  

Exercises in Science 

and Technology (EUA), 

Issues for Today 

(Canadá), Interactions  

in Science and Society – 

vídeos (EUA), 

Perspectives in Science 

(Canadá) 

8.  Conteúdo de 

CTS 

Estudo de uma questão 

tecnológica ou social importante. 

O conteúdo de ciências é 

mencionado somente para 

Science and Society  

(UK.), Innovations: The  

Social Consequencies 

of Science and 



39 

indicar uma vinculação com as 

ciências. 

Technology program 

(EUA), Preparing for 

Tomorrow’s World 

(EUA),Values and 

Biology (EUA). 

Quadro 1 – Categorias de ensino com Enfoque CTS  
FONTE - AIKENHEAD, p. 55-56, 1994. Tradução por Santos e Mortimer (2000), p. 15-

16. 

Levando em consideração que nenhumas dessas oito categorias 

exprimem de fato o modelo “real” de educação CTS, podemos afirmar que as 

categorias entre 3 e 6 expressam uma visão do que frequentemente 

encontramos na literatura (AIKENHEAD 1994, apud SANTOS; MORTIMER 

2002).  

Observamos nessas categorias citadas que um ensino baseado na 

primeira categoria apresenta tão baixo teor de enfoque CTS que nem poderia 

ser classificado como tal, enquanto cursos como o oitavo corresponde ao que 

conteúdos de ciências são abordados de forma nula, em contraposição a 

abordagem enfatizada das relações entre CTS. Até a categoria 4, há uma 

ênfase maior no ensino conceitual de ciências, enquanto, nas seguintes, a 

ênfase nas inter-relações entre CTS é notavelmente crescente até a oitava 

categoria.  

A sequência didática construída possui elementos que são 

caracterizados pelas categorias 3 a 5, uma vez que, nessa, temos um total de 

quatro aulas em que cada aula temos objetivos formativos diferentes.  

De acordo com Cerezo (1998), a educação com enfoque nas relações 

CTS busca mais que uma mudança curricular, propõe mudança de atitudes, 

metodológicas nos grupos sociais envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. No que compete à postura do professor, espera-se que ele 

abandone a postura tecnocrática, ou concepção bancária9 como Freire 

                                                           
9
  Essa postura consiste num perfil em que o professor é o único detentor do 

conhecimento e desempenha o papel de transferi-lo para o aluno, ou de sujeito para objeto 

(FREIRE, 1981). 
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costuma chamar, para uma postura em que o processo de ensino-

aprendizagem ocorresse de forma mais dialógica e crítica.  

Tal prática ainda é analogamente comparada por Auler (2011) com a 

do ator Charles Chaplin no filme Tempos Modernos, em que o protagonista 

executa, diariamente, de forma mecânica, tarefas repetidas, estruturada por 

outros. Esse autor ainda completa esclarecendo que: 

Um currículo que busca potencializar a compressão a participação 
em debates, a tomada fundamentada de decisão, em temas sociais, 
marcados pela CT, por sua natureza complexa, não abarcáveis por 
um único campo disciplinar e, numa perspectiva de democratização, 
não restrito ao campo técnico-científico, precisa ser radicalmente 
modificado. Tal como praticado em alguns encaminhamentos CTS e 
nas postulações freirianas, um caminho consistente consiste em 
estrutura-lo em torno de temas, de problemas reais, de controvérsias. 
Estes constituem pontos de partida (AULER, 2011, p. 91). 

 

Vale destacar que no contexto nacional os currículos de Ciências 

Naturais são marcados por valores tecnocráticos e permanecem inalterados há 

décadas (AULER; SANTOS, 2011). Desse modo, cabe ao professor ter a 

autonomia de adequar o currículo as necessidades locais, criando relações de 

determinado conteúdo com as problemáticas em que a inter-relação entre CTS 

sirva de tema gerador, forma que Freire (1997) sugere ao buscar criar uma 

“intimidade” entre os saberes curriculares de relevância para os estudantes 

com a experiência social que eles possuem.  

Para Cerezo (1998), uma perspectiva crítica e participativa no ensino-

aprendizagem de ciências, que é uma das características do movimento CTS, 

deve ter reflexos na prática pedagógica dos professores. Logo, deve-se refletir 

como os professores estão sendo formados e quais reflexões são realizadas 

nesse processo no tocante a uma postura educacional pautada na formação de 

cidadãos críticos e participativos.  

No enfoque curricular CTS, como mencionado anteriormente, busca-se 

promover a Alfabetização Científica e Tecnológica dos estudantes. Essa 

promoção vai além do domínio da linguagem e códigos da ciência, compreende 

entender as relações sociais desta (AULER, 2001; AULER, 2002; BRASIL, 

2006; SANTOS, 2007). O termo ACT possui uma vastidão de concepções e 
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perspectivas, por exemplo, de acordo com Auler (2001; 2002), pode ser 

concebida em duas perspectivas: a reducionista e a de caráter ampliado. 

A perspectiva reducionista busca a transmissão do conhecimento 

científico com postura pouco crítica, que favorece a existência de alguns mitos 

acerca da ciência (Tecnocracia, Salvacionismo, Determinismo Tecnológico), 

(AULER, 2001; AULER, 2002). Nessa perspectiva, há grande apego ao 

conteúdo científico e reprodução de caráter técnico da ciência e da atividade 

científica (AULER, 2001).  

Esses mitos mencionados foram uma das razões para tais reformas 

curriculares sugeridas pelo enfoque educacional CTS. Tecnocracia é um 

modelo em que as decisões que envolvem assuntos ligados à C&T são 

centradas na mão de especialistas (cientistas, por exemplo) (AULLER, 2002). 

O salvacionismo pode ser entendido como a certeza de que C&T será 

responsável por solucionar os problemas sociais e assegurar o bem-estar 

social da sociedade (AULER, 2002; PÉREZ et. al. 2001). A visão de que o 

desenvolvimento social e tecnológico é unilateral, ou seja, a sociedade 

transforma-se na mesma proporção em que a tecnologia evolui é o que 

chamaremos de determinismo tecnológico (CASSIANI; LINSINGEN, 2010). 

A perspectiva ampliada busca compreender conhecimentos, 

habilidades e valores existentes entre CTS, em que os conteúdos abordados 

no currículo sirvam de meio para compreensão de temas socialmente 

relevantes que permitam a desconstrução de mitos acerca da ciência (AULER, 

2001; SANTOS, 2007). Promover a Alfabetização Científica e Tecnológica 

Ampliada – ACTA, também implica na compreensão da função social da 

ciência, a sua natureza e suas relações culturais (NORRIS; PHILLIPS, 2003 

apud SANTOS, 2007).  

Para um currículo que busca dos estudantes uma postura crítica, 

trabalhar questões pautadas na ACTA é fundamental para almejar esse 

objetivo. Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM (2006) e 

nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio – PCN (2002), quanto aos 

objetivos, trabalhar a ACTA aparece de forma explícita como objetivo no 

Ensino de ciências: 
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A tão falada metáfora da alfabetização científica e tecnológica aponta 
claramente um dos grandes objetivos do ensino das ciências no nível 
médio: que os alunos compreendam a predominância de aspectos 
técnicos e científicos na tomada de decisões sociais significativas e 
os conflitos gerados pela negociação política (BRASIL, 2002, p. 47). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), com orientações 

complementares ao de 1997, para o Ensino de Química, é sugerido que a 

organização dos conteúdos curriculares leve em consideração aspectos que 

proporcionem ligação desses com a forma que “os saberes científicos e 

tecnológicos vêm interferindo na produção, na cultura e no ambiente” (BRASIL, 

2002, p. 13). Visto isso, o que se espera é uma abordagem de ensino de 

caráter crítico e não presa aos moldes tradicionais de ensino de ciências.  

O conceito de alfabetização científica nas Orientações Curriculares do 

Ensino Médio (OCEM) abarca três dimensões: “a aquisição de um vocabulário 

básico de conceitos científicos, a compreensão da natureza do método 

científico e a compreensão sobre o impacto da ciência e da tecnologia sobre os 

indivíduos e a sociedade (BRASIL, 2006, p. 18)”. Com relação à natureza da 

ciência, no mesmo documento é pautado que o estudante tenha uma visão de 

ciência baseada em uma construção humana com caráter dinâmico, sendo 

histórica e socialmente construída, possuindo limitações e potencialidades 

(BRASIL, 2006).  

Uma forma de proporcionar essa visão histórica e social da ciência, 

que inclusive figura como sugestão nas OCEM, é através de abordagens 

históricas, filosóficas, sociológicas da ciência – HFSC. Inúmeros autores 

apontam as vantagens que a adoção desse enfoque traz para as aulas de 

ciências naturais e matemática, por exemplo, ser capaz de desconstruir mitos 

acerca da ciência e da atividade científica, como sua neutralidade e seu caráter 

androcêntrico (BRASIL, 2006. BRASIL, 2002; MATTHEWS 1995; MARTINS, 

2006).  

Dentre as inúmeras contribuições que a adoção de uma perspectiva de 

HFS da ciência pode proporcionar, temos que de forma paralela a ACTA, pode 

contribuir para que os estudantes compreendam a natureza da ciência de 

forma mais humanizada (MATTHEWS 1995; MARTINS, 2006). A perspectiva 

de ensino apoiada em elementos da HFS se faz pouco presente (ou quase não 
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existe) no modelo de ensino tradicional, em que há grande apego ao aspecto 

memorístico, o que não converge com os objetivos traçados para a superação 

das dificuldades no Ensino de Ciências.   

Numa perspectiva de alfabetização científica e tecnológica ampliada, 

adotar um enfoque histórico pode ajudar a compreender e humanizar aspectos 

científicos, tal como contribuir numa melhor compreensão de conceitos.  

A história, a filosofia e a sociologia da ciência não têm todas as 
respostas para essa crise, porém possuem algumas delas: podem 
humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, 
culturais e políticos da comunidade; podem tornar as aulas de 
ciências mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste modo, o 
desenvolvimento do pensamento crítico; podem contribuir para um 
entendimento mais integral de matéria científica, isto é, podem 
contribuir para a superação do “mar de falta de significação” que se 
diz ter inundado as salas de aula de ciências, onde fórmulas e 
equações são recitadas sem que muitos cheguem a saber o que 
significam; podem melhorar a formação do professor auxiliando o 
desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais 
autêntica, ou seja, de maior compreensão da estrutura das ciências 
bem como do espaço que ocupam no sistema intelectual das coisas 

(MATTHEWS, 1995, p. 165). 

 

E o gênero? Qual sua pertinente no Ensino de Ciências? Qual a 

contribuição de se articular gênero à ciência nesse processo de significação 

crítica? 

A partir do momento em que estudantes devem compreender que a 

ciência é uma construção social, histórica, faz-se necessário que seja 

apresentada uma visão de ciência democrática, em que, tanto homens quanto 

mulheres deram contribuições em momentos diferentes da história. Entretanto, 

o que observamos na prática, no discurso de docentes, nos livros didáticos, 

está distante do que é esperado de acordo com os documentos educacionais 

citados. 

O modelo de ciência difundido historicamente põe os homens como 

protagonistas do desenvolvimento da C&T, enaltecendo valores masculinos 

como os aceitáveis para a produção científica (PÉREZ SEDEÑO, 1992; 

SCHIEBINGER, 2001; SILVA, 2012), e essa forma que história da ciência é 

apresentada pode contribuir para uma visão sexista da atividade científica.  
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Ao longo da história da ciência, muitas mulheres ficaram marginais à 

narrativa oficial, e desde a emergência dos estudos de gênero e ciência muitas 

figuras foram resgatadas. Abordar a narrativa histórica de episódios em que 

contribuição feminina ocorreu tão como discutir a vida dessas mulheres, de 

forma histórica e contextualizada, pode contribuir para uma nova forma de 

pensar a atividade e cultura científica. 

1.2.2 Questões de Gênero na Educação Básica 

Uma criança que frequenta a escola (na idade regular) tende a ter a 

sua educação conciliada, principalmente, com a ofertada pela sua família e a 

dada na escola. Entretanto, nem sempre esse par mantém similaridade no 

padrão de educação dado, pode haver uma disparidade entre os princípios de 

educar. A família é responsável pela educação, assim como a escola. Dessa 

forma, não se pode apenas projetar a responsabilidade formativa na escola 

(BRASIL, 1998; CASAGRANDE, 2011).  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), “as 

atitudes das crianças não dependem unicamente da escola, mas têm 

intrincadas implicações de natureza tanto psicológica quanto social, nas 

relações de vida familiar e comunitária” (BRASIL, 1998, p. 39). Nesse mesmo 

documento, se faz presente uma afirmação de que a educação de crianças e 

jovens se faz baseada em três pilares: família, comunidade e escola (BRASIL, 

1998), e a boa harmonia entre os três poderá promover uma formação 

adequada para o pleno exercício da cidadania.  

Nesses três pilares, é comum encontrarmos o delineamento de 

características, condutas, padrões comportamentais, brincadeiras, etc. próprios 

para homens e mulheres. Com isso, podemos dizer que os homens e mulheres 

adultos são frutos de educação dada principalmente em seu seio familiar e na 

escola (CASAGRANDE, 2011; CASAGRANDE, 2006; LOURO, 2014).  

Nos diferentes meios de socialização de um indivíduo, diferenças e 

hierarquias de diferentes naturezas se fazem presentes como, raça, orientação 

sexual, nacionalidade, e principalmente o gênero. Essas hierarquias são 

compostas por padrões de condutas estabelecidos. Quanto ao gênero, 
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podemos dizer que a polarização entre o que é masculino e feminino pode 

esconder a pluralidade que existe em cada polo (LOURO, 2014).  

As identidades de gênero são marcadas por um padrão social adotado 

de condutas tidas como próprias para homens e mulheres, e esses padrões 

acabam por se fazer presentes em diversos ambientes de socialização, desde 

a família até a escola. Com relação à educação ofertada pela escola, 

historicamente ela foi responsável por proporcionar um modelo que produziu (e 

reproduz) muitas das diferenças, distinções, desigualdades que se fazem 

presente em nossa sociedade (CASAGRANDE, 2011; LOURO 2014). E no 

tocante a produção (ou reprodução) desses elementos citados, historicamente 

a escola é especialista. De acordo com Carvalho, “a desigualdade sexual e a 

iniquidade de gênero se manifestam em muitos aspectos das relações 

escolares” (2003, p. 57). 

Desde a origem da escola herdada pela sociedade ocidental, criadas 

para acolher apenas alguns, ocorrem divisões, segregações, hierarquizações: 

separação por idade, por raça, gênero, classe social, religião (LOURO, 2014). 

A escola muitas vezes transmite códigos e condutas que estão presentes em 

nossa sociedade, e por meio de inúmeras instituições e práticas, algumas 

concepções tornaram-se naturalizadas (CASAGRANDE, 2011). 

As práticas rotineiras e comuns, os gestos e palavras banalizados 
que precisam se tornar alvos de atenção renovada, de 
questionamento e, em especial, de desconfiança. A tarefa mais 
urgente talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado 
como ‘natural’. (LOURO, 2014, p. 67).  

 

Devemos criar expectativas em meninos quanto ao desempenho 

superior em matemática? Devemos acreditar que meninos são agitados e as 

meninas calmas por natureza? E o que dizer quando há um desvio dessa 

conduta natural? Todos esses valores descritos são estereótipos que se fazem 

presentes de forma atravessada a expectativas e discursos de profissionais da 

educação (CASAGRANDE, 2011; LOURO, 2014) e são dimensões sociais que 

precisam e devem ser questionadas e postas em discussão, assim como 

serem extintas do discurso e linguagem dos profissionais da educação, 

principalmente dos professores.  
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A linguagem é um turbilhão e nos usa muito mais do que usamos. Ela 
nos carrega. Molda, fixa, modifica, esmaga (seria talvez uma 
depressão: sou esmagada pela palavra) e ressuscita (não há “palavra 
da salvação”?) (PORTINARI, 1989, p. 18). 

 

Visando uma formação dos estudantes voltada para o exercício pleno 

da cidadania, como consta na LDB, a escola deveria aproximar a educação de 

um modelo pautado no questionamento ideológico de muitos aspectos da vida 

social, e não, promover a reprodução de ideologias dominantes, como 

comumente acontece (!) (CASAGRANDE, 2011). Tratando da questão de 

formação para a cidadania, a escola pode servir de ambiente decisivo para 

questões de natureza social, uma vez que ou ela irá reforçar muitas 

representações culturais ou promover sua desconstrução.  

Ainda sobre a educação escolar, Bock, Furtado e Teixeira (2001), 

Louro (2014) e Brasil (2009) argumentam que no processo educacional, há 

transmissão de valores culturais e representações sociais de comportamento. 

E por meio de múltiplas instituições e práticas, relacionadas não só ao gênero, 

que algumas concepções, posturas que foram (e infelizmente são) adotadas na 

escola são tratadas como naturais e/ou normais (BRASIL, 2009).  

Currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem, 
materiais didáticos, processo de avaliação são seguramente loci das 
diferenças de gênero, sexualidade, etnia, classe – são constituídos 
por essas distinções e, ao mesmo tempo, são produtores. Todas 
essas dimensões precisam, pois, ser colocadas em questão (LOURO, 

2014, 68).  

 

Também nos Parâmetros Curriculares Nacionais, desde o ensino 

fundamental, é recomendada a abordagem de questões referentes ao gênero 

na escola como temática transversal. Essa abordagem se faz mais do que 

necessária na educação básica, uma vez que nessa modalidade, segundo a 

LDB, além do que já fora citado anteriormente, é almejado que os estudantes 

sejam formados em um modelo democrático que permita a igualdade de 

condições e oportunidades para todos. Como consta no documento norteador 

da abordagem de gênero e diversidade na escola – GDE:  

[...] busca-se contribuir, mesmo que modestamente, com a escola em 
sua missão de formadora de pessoas dotadas de espírito crítico e de 
instrumentos conceituais para se posicionarem com equilíbrio em um 
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mundo de diferenças e de infinitas variações. Pessoas que possam 
refletir sobre o acesso de todos/as à cidadania e compreender que, 
dentro dos limites da ética e dos direitos humanos, as diferenças 
devem ser respeitadas e promovidas e não utilizadas como critérios 
de exclusão social e política (BRASIL, 2009, p. 15).  

 

O conceito de gênero apresentado anteriormente, que leva em 

consideração a perspectiva construtivista componente de uma categoria sócio-

histórica (SCHIEBINGER, 2001; SCOTT, 1991), converge com o presente nos 

PCN em que é definido como “conjunto das representações sociais e culturais 

construídas a partir da diferença biológica dos sexos” (BRASIL, 1998, p. 320). 

No livro GDE, o conceito de gênero dado é similar ao do PCN e ainda há 

complemento na discussão ao ser afirmado que “homens e mulheres são 

produtos da realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos” 

(BRASIL, 2009, p. 39).  

Tratar de gênero na educação básica é colocar em discussão questões 

como a desigualdade e equidade, no propósito de buscar a igualdade perante 

as diferenças étnicas, culturais, regionais, de gênero, etárias, religiosas, etc 

(BRASIL, 1998). Nesta dissertação, a compreensão que temos de gênero é de 

construção social baseada nas diferenças percebidas entre os sexos. 

Em suma, temos argumentos que juntamente aos apresentados pela 

educação científica, reforçam que aproximar discussões de gênero na 

educação básica é uma ação necessária que deve ocorrer desde o ensino 

fundamental, independente da disciplina. Para isso, é preciso pôr em discussão 

muitos elementos que compõem a educação básica, desde a constituição dos 

materiais didáticos até a formação continuada e de novos profissionais da 

educação, que devem estar prontos para lidar com essa perspectiva 

democrática de educação. 

Pensando especificamente na perspectiva do ensino de ciências, 

podemos retomar a importância de abordagens históricas, filosóficas, 

sociológicas da ciência, que são capazes de humanizar a ciência como vimos, 

e fazer uso desse enfoque como meio de tornar as aulas próximas dos 

interesses formativos dos documentos citados, por exemplo, promover 
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discussões de caráter cultural e político da ciência, no intento de promover uma 

formação de caráter crítico.  

Tais objetivos traçados para a educação básica nos faz refletir que 

também é preciso trabalhar com os profissionais da educação, em formação e 

de modo continuado. Lembrando que o papel da escola no processo de 

construção de cidadãos implica em assegurar que esses indivíduos estejam 

aptos a criticar e serem sujeitos de uma nova perspectiva sociocultural onde 

todos possam ser tratados de forma igual, tendo seus direitos assegurados, 

sem que exista segregação mediante questões de raça, etnia e gênero.  

Desse modo, os objetivos deste trabalho foram assim estabelecidos:  

Objetivo Geral 

 Investigar as concepções de natureza da ciência e as relações de 

gênero na ciência de estudantes e professores da educação básica 

de uma escola pública do estado da Paraíba e promover uma 

intervenção didática que promova uma visão ampliada de cultura 

científica. 

Objetivos Específicos 

 Aplicar um questionário com estudantes da educação básica para 

conhecer e analisar suas concepções sobre natureza da ciência e as 

relações de gênero na ciência; 

 Analisar as concepções de natureza da ciência e relações de gênero 

na ciência de professores de educação básica, assim como 

vivências que possuem com relação a essas temáticas; 

 Elaborar e aplicar um material didático com enfoque CTS que 

trabalhe elementos de natureza da ciência e promova uma visão não 

androcentrica da atividade científica; 
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Capítulo 2  

Percurso Metodológico: “É muito difícil para mulher 

essas áreas” 

 
Por todas as mães que lutam 
Por dias melhores que virão 

Por todas as mulheres sentadas aqui agora 
Que tem que voltar para casa antes do sol se por 

Para todas as minhas irmãs 
Cantando juntas 

Dizendo: 
Sim eu vou, 

Sim eu posso. 
Porque eu sou uma Super-Mulher 

Sim eu sou, 
Sim ela é. 

 
Alicia Keys, em Superwoman (2008) 

 
 
 

2.1 . Natureza da Pesquisa 

A pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa. A presença dessas 

vertentes advém da possibilidade de complementaridade que possuem: o viés 

quantitativo serviu para traduzir em números tudo que for quantificável, tais 

como frequência de opiniões, gênero, posicionamentos comuns (DA SILVA; 

MENEZES, 2005), os mesmos autores completam que o qualitativo irá 

considerar o não quantificável, como atribuir significados às opiniões, posturas, 

concepções de forma descritiva. 

Oliveira (2008), completa essa linha de pensamento afirmando que: 

A abordagem quantitativa se constitui em quantificar dados obtidos 

através de informações coletadas por meio de questionários, 

entrevistas, observações e utilização de técnicas estatísticas. Por 

outro lado, a abordagem qualitativa pode ser caracterizada como 

sendo um estudo detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de 

pessoas ou ator social e fenômenos da realidade (p. 60). 

 

Ainda sobre essa abordagem, o mesmo autor enaltece a importância 

dos dois elementos dentro de uma pesquisa, e afirma que os mesmos não são 

de caráter excludente e, sim, complementar, tendo em vista que há fenômenos 

que merecem tratamento quantitativo e, outros, qualitativo (OLIVEIRA, 2008). 

Sobre o uso dessas duas abordagens metodológicas, Greca (2002) concebe-
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as como abordagens possíveis na pesquisa em Ensino de Ciências. O uso da 

abordagem qualitativa em pesquisas dessa área supracitada, vem se 

sobressaindo e/ou sendo substituída (GRECA e SANTOS 2013) e até mesmo 

coexistindo junto à quantitativa nos últimos anos (CARVALHO et. at., 2009), 

indicando uma tendência na área. 

Greca (2002), citada por Carvalho et. at. (2009, p. 6), afirma que as 

pesquisas na área de ensino de ciências, “deveriam fazer mais uso da 

integração entre as abordagens qualitativa e quantitativa [...] a fim de obter 

resultados sólidos, profundos e reais”.  

No campo predominante dessa pesquisa, o qualitativo, fizemos uso da 

Análise de Conteúdo sistematizada por Bardin (1995), para tratar os dados 

obtidos, mediante a criação de categorias baseadas no referencial teórico que 

fundamenta essa pesquisa, o que será melhor descrito nas seções a seguir.  

Bardin (1995) define a Análise de Conteúdo como um conjunto de 

instrumentos metodológicos que se aperfeiçoa constantemente e que se aplica 

a estudos diversificados. Essa autora afirma que essa técnica compreende 

obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo, 

indicadores (podendo ser natureza quantitativa ou não) que possibilitem 

compreender o contexto dos dados obtidos (ROSA, 2013).   

A Análise de Conteúdo, nos últimos anos, em pesquisas nacionais, 

vem se destacando como uma tendência na pesquisa qualitativa no ensino de 

ciências (CARVALHO et. al., 2009; ROSA, 2013). Frequentemente, a natureza 

adotada da análise de conteúdo em trabalhos dessa área, assim como nessa 

dissertação, é de cunho categorial e envolve a construção de categorias de 

análise, que emergem durante a análise dos dados.  

De acordo com Rosa (2013) e Bardin (1995), existem três etapas que 

devem ser adotadas em uma pesquisa baseada na análise de conteúdo 

categorial: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados.  

2.2 Caracterização do Universo da Pesquisa 

O presente trabalho foi realizado com alunos e professores da Escola 

Estadual Maria de Lourdes, situada na cidade de Santa Rita – PB. No total, 91 
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(noventa e um) alunos voluntários estiveram envolvidos, pertencentes a três 

turmas do 1º Ano do Ensino Médio Regular do turno vespertino em que o 

pesquisador é professor.  

A escolha desse público advém de duas razões, primeiro devido ao 

fato de o pesquisador ser professor há dois anos na citada comunidade escolar 

e, por conseguinte, a possibilidade de promover o rompimento de paradigmas 

(como de determinismo tecnológico e biológico, por exemplo) e a possibilidade 

de poder discutir as concepções sobre Gênero e Ciência mediante 

intervenções didáticas.  

Participaram dessa pesquisa, 4 professores. A necessidade de também 

realizar tal estudo com os docentes vem da premissa de que a educação assim 

como pode romper paradigmas, também é capaz de fortalecer (AULER e 

SANTOS, 2011; LOURO, 2014; SCHIEBINGER, 2001). Conhecer como os 

professores pensam Ciência e Gênero torna-se relevante para traçar 

apontamentos sobre formação inicial e continuada dos mesmos, promover uma 

reflexão da comunidade científica em Ciência e Gênero e incentivar futuras 

pesquisas nessa perspectiva. 

2.3 Instrumentos 

Foram elaborados instrumentos de coleta de dados com estudantes 

(questionário) e professores (entrevista semiestruturada). Posteriormente, 

foram analisados os resultados e construída a proposta de sequência didática a 

ser aplicada na escola. 

Foram construídos dois instrumentos distintos no intento de conhecer 

as concepções dos professores e alunos da Educação Básica participantes 

dessa pesquisa em relação à Ciência e Gênero. Para os alunos, um 

questionário; e para os professores, um questionário-roteiro para uma 

entrevista semiestruturada.  

O objetivo da aplicação desses instrumentos advém da necessidade de 

conhecer as concepções desses atores sociais sobre questões envolvendo 

Gênero e Ciência, que representações trazem e que vivências perante o tema 

possuem. 
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2.3.1 Como pensam Gênero e Ciência? O Questionário e a 

Entrevista 

a. Aplicação com os estudantes 

O número de questões era seis. Dessas, cinco abordavam a temática 

central dessa pesquisa, e uma solicitava que os atores sociais envolvidos 

acrescentassem algum comentário pertinente àquele questionário. A escolha 

do questionário como um instrumento para esse público decorre do fato de a 

amostragem ser numerosa, e de acordo com Gil (1998), esse se faz vantajoso 

por atender uma demanda grande em um espaço curto de tempo.  

As questões desse instrumento buscavam conhecer as concepções 

que estudantes possuíam em relação à Ciência e Gênero, no âmbito científico 

e escolar. As três primeiras questões buscavam conhecer as concepções sobre 

a importância e como as questões perante a Ciência vinham sendo abordadas 

até aquele presente momento em suas vidas escolares. Na terceira questão, 

perguntou-se “’Cientista’. Como é? Desenhe como acreditar ser!”. Buscamos 

nessa questão uma construção discursiva que não explicitasse o gênero 

gramatical na definição de cientista, de modo que ao responder, o/a estudante 

expressasse a representação de seu imaginário. 

As outras duas questões, números quatro e cinco, abordavam relações 

de Gênero na Ciência, no intuito de conhecer desses atores, se eles tinham 

conhecimento de que na área das ciências exatas e engenharias existe uma 

pequena participação feminina, assim como, saber a opinião sobre essa 

pequena representação. No tocante a relação de Gênero no meio escolar, 

buscamos saber se eles tinham conhecimento, ou algum professor havia 

mencionado, até aquele momento, alguma cientista importante para o 

desenvolvimento da Ciência.  

A aplicação do questionário ocorreu no período de 02 a 04 de março de 

2015, nas três turmas envolvidas nessa pesquisa, na terceira semana de aula, 

após um melhor envolvimento do professor-pesquisador com os estudantes. 

Um espaço médio de 1 hora e 30 minutos fora concedido a cada turma para 

que eles ficassem à vontade para responder individualmente o instrumento. 

Alguns termos, como Ciências Exatas, foram esclarecidos durante a aplicação 
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do questionário, o professor-pesquisador permaneceu presente durante todo o 

período de aplicação.  

Na etapa seguinte, foi realizada a análise desses questionários, por 

meio da análise de conteúdo, tendo como referência Bardin (1995). Como dito, 

as respostas dadas para cada uma das cinco questões foram analisadas, 

exploradas e, por conseguinte, dispostas em categorias construídas 

posteriormente à aplicação dos questionários, que emergiram da análise 

exaustiva dos dados, com base no referencial teórico adotado nesta pesquisa.  

b. Entrevista com os professores 

O roteiro de entrevista semiestruturada para os professores continha 

doze perguntas. Escolheu-se entrevista como instrumento para esse público 

pequeno por sua natureza flexível, sua possibilidade de exploração, 

aprofundamento (GIL, 1998). Ribeiro (2008) acrescenta que a entrevista é a: 

[...] técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter 
informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre 
atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que 
significa que se pode ir além das descrições das ações, incorporando 
novas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprios 
entrevistadores (p. 141).  

 

Justamente por querer conhecer melhor as atitudes, os valores e os 

sentimentos dos professores entrevistados, e pensando também na rotina 

desses, que fizemos essa escolha. Os professores participantes foram 

convidados a participar de forma voluntária do trabalho, e fora agendado o 

horário e local para entrevista, que teve duração média de 20 minutos. 

No intuito de contribuir para uma reflexão na formação inicial de 

professores em ensino de ciências naturais, foram entrevistados 4 professores 

que atuam nestas áreas, sendo eles, um professor de Matemática, um de 

Física, uma de Química e uma de Biologia 

Em algumas entrevistas, algumas questões que não estavam no roteiro 

elaborado surgiram com base no diálogo que ocorreu. O caráter e objetivo das 

questões tinham aproximação com aquelas feitas para os estudantes, porém, 

com os professores, buscou-se explorar de forma mais profunda as 
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concepções que possuíam sobre o tema central dessa dissertação. Nesta 

direção, buscou-se, por exemplo, conhecer se eles projetam expectativas nos 

estudantes quanto ao rendimento escolar com base no gênero, se eles 

achavam relevante a figuração de um número mais expressivo de cientistas 

mulheres nos livros didáticos e se acreditavam na possibilidade de abordagens 

de gênero em suas disciplinas. 

Com a professora que participou dessa pesquisa, procuramos 

conhecer suas vivências durante suas formações iniciais sobre questões de 

discriminação, violências, segregação relacionadas ao gênero. Essa questão 

fora aplicada apenas com a professora, baseado no relato de pesquisas como 

a de Cabral (2006) e Silva (2012) - que indicam que durante a graduação em 

áreas tidas como “hard10” (SCHIEBINGER, 2001), de grande predominância 

masculina, há muita discriminação para com as mulheres - resolvemos 

conhecer que relatos as professoras entrevistadas possuíam.  

Após a realização das entrevistas, foi transcrito o áudio, e lhe 

conferimos tratamento similar àquele que fora realizado com os questionários 

dos estudantes. Por meio da análise de conteúdo, dispusemos as respostas 

em categorias que emergiram durante a análise dos dados coletados.  

 

2.4  Categorias estabelecidas  

As categorias emergiram para a análise dos dados coletados, mediante 

aplicação dos questionários e realização das entrevistas, foram construídas 

com base no referencial teórico e emergiram mediante a análise dos dados 

coletados com os instrumentos e são descritas a seguir.  

Para as questões que trataram sobre a natureza da ciência, o Quadro 2 

indica o referencial adotado para a estruturação das categorias e os 

respectivos significados. Vale salientar que indiretamente há outras referências 

                                                           
10

  Na obra de SCHIEBINGER (2001), concebe como ciência hard aquelas que fazem 

parte da área que conhecemos aqui no Brasil como Ciências Exatas e Engenharias, e soft 

aquelas que compreendem cursos da área das Ciências Humanas e Sociais. Em alguns 

momentos da dissertação, esses termos podem aparecer na forma de tradução literal hard 

“duro” e soft “mole”.  
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que contribuíram para a estruturação das categorias, entretanto, 

mencionaremos as que oferecem maior densidade teórica para o 

embasamento das análises. Algumas dessas categorias estiveram presentes 

na análise de mais de uma questão.  
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Categorias Referenciais adotados Definições 

Estudo da natureza  
GIORDAN; KOMINSKY, 

2002. 

Ciência como responsável 

por estudar fenômenos da 

natureza 

Visão Salvacionista  

AULER, 2002; AULER; 

SANTOS, 2011; AULER, 

2012; CABRAL e PEREIRA, 

2011; PÉREZ et. al, 2001. 

Ciência será responsável 

por assegura o bem-estar 

social mediante o seu 

desenvolvimento.  

Execução método 

científico  

AULER, 2002; CABRAL, 

2011; PÉREZ et. al, 2001. 

Ciência baseada na 

execução fiel do método 

científico. 

Construção Humana  
BRASIL, 2002; BRASIL, 

2006. 

Ciência como construção 

humana com caráter 

dinâmico, sendo histórica 

e socialmente construída, 

possuindo limitações e 

potencialidades. 

Visão escolar, 

enciclopédica  

GIORDAN e KOMINSKY, 

2002. 

Ciência como matéria 

escolar. 

Determinismo 

Tecnológico 

CABRAL, 2011; AULER, 

2002; CASSIANI e 

LINSINGEN, 2010. 

Ciência proporciona o 

desenvolvimento social e 

tecnológico de modo 

proporcional, ou seja, a 

sociedade transforma-se 

na mesma proporção em 

que a tecnologia evolui.  

Geração de 

conhecimento 

CABRAL, 2011; PÉREZ et. 

al, 2001 

Ciência única via de 

geração de conhecimento 

pela execução do método 

científico 

Quadro 2 – Categorias de análise das questões sobre natureza da ciência. 

 

Para a questão que envolvia a relação de gênero na ciência, que 

buscava conhecer as justificativas dos participantes perante o pequeno número 
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de mulheres nas ciências exatas e engenharias, estabelecemos quatro 

categorias (Quadro 3).  

Categoria Referencial adotado Definição 

Essencialista  
LOURO, 2014; 

SCHIEBINGER, 2001;  

Condutas apropriadas 

para cada gênero.  

Determinismo 

Biológico  

CABRAL, 2006; 

CHASSOT, 2004; 

SCHIEBINGER, 2001; 

SILVA, 2013, OLINTO, 

2011. 

Características e funções 

sociais diferenciadas entre 

mulheres e homens são 

determinadas pelas 

características biológicas. 

Assimetrias de 

gênero  

LOURO, 2014; 

SCHIEBINGER, 2001. 

Existem áreas, profissões, 

carreiras próprias para 

cada gênero 

Preconceito Machista  

BRASIL, 2009; LOURO, 

2014. 

Postura que nega à mulher e 

seus direitos perante o dos 

homens, tornando-as inferior. 

Quadro 3 – Categorias de análise das questões sobre as relações de gênero na ciência. 
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Capítulo 3 

Discutindo os Resultados: “Os homens têm mais 

força e as mulheres não são tão ligadas” 

 
A despeito de tanto mestrado 

Ganha menos que o namorado 
E não entende porque 

Tem talento de equilibrista 
Ela é muita, se você quer saber 

Hoje aos 30 é melhor que aos 18 
Nem Balzac poderia prever 

Depois do lar, do trabalho e dos filhos 
Ainda vai pra night ferver 

Disfarça e segue em frente 
Todo dia até cansar 

E eis que de repente ela resolve então mudar 
Vira a mesa, assume o jogo 

Faz questão de se cuidar (Uhu!) 
Nem serva, nem objeto 
Já não quer ser o outro 
Hoje ela é um também 

 
Pitty, em Desconstruindo a Amélia (2009) 

 
 
 

3.1  Descrevendo o público participante 

3.1.1 Perfil dos Estudantes 

Os estudantes envolvidos nessa pesquisa pertencem à faixa etária que 

compreende entre 13 e 18 anos: 31 são homens e 60 mulheres. 

3.1.2 Perfil dos docentes 

Quanto ao tempo de atuação desses professores, o que possui menor 

tempo em exercício é o professor de física, com cinco anos, e o que possui 

maior tempo é o de Matemática, com 14 anos. Com exceção do professor de 

matemática, que atua em nível fundamental, todos atuam apenas no nível 

médio da educação básica.  

No tocante à motivação que levou cada profissional a escolher a sua 

área de atuação, apuramos que os professores de química e matemática 

fizeram suas escolhas por afinidade e facilidade, enquanto o professor de física 

e a professora de biologia, por ser uma área em comum a outros cursos que 
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almejavam. Esses dois professores admitem que iniciaram a graduação com a 

pretensão de mudar para o curso que inicialmente desejavam, entretanto 

mudaram de ideia por se identificarem com a licenciatura em que hoje atuam.  

3.2 Análise dos questionários  

Antes da análise de cada questão, é válido relembrar que essa 

aplicação ocorreu com 91 estudantes do Ensino Médio. Desse total, 50 

responderam todas as cinco questões, 37 responderam parcialmente (ao 

menos uma das questões foi respondida) e 4 deixaram todas as questões em 

branco. A seguir, reuniremos as discussões em dois grupos. Inicialmente, 

discutiremos as três primeiras questões relacionadas à natureza da ciência e, 

por fim, as duas questões que abordam a relação entre gênero na ciência.  

No que concerne à análise dos dados dessa pesquisa, foi realizado o 

seguinte tratamento: pré-análise, momento em que os dados que compõem o 

corpus da pesquisa foram organizados; realizadas e transcritas as entrevistas 

com os professores; e realização da leitura flutuante dos questionários 

respondidos pelos estudantes. Em seguida, realizamos a análise exaustiva dos 

dados coletados, o que nos possibilitou construir as categorias de análise. Por 

fim, organizamos as respostas com base em seus significados e as dispomos 

conforme as categorias que emergiram com base na análise. 

3.2.1 Concepções dos estudantes sobre Ciência 

A primeira questão “O que você entende por Ciência?” indagava os 

estudantes sobre o entendimento que possuem sobre Ciência. Oitenta e dois 

(82) estudantes responderam essa questão. A seguir, no Quadro 4, 

apresentamos as categorias emergentes das concepções demonstradas pelos 

estudantes acompanhadas de algumas respostas ilustrativas.  

Vale salientar que em todas as questões apresentadas adiante, 

selecionamos apenas algumas das respostas para exemplificar e que, em uma 

mesma resposta, encontramos até três unidades de significados com base nas 

categorias emergentes de cada questão.  
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Unidades de Significado Algumas Repostas 

Estudo da natureza 

(10,88%) 

“Entendo por ciência é o que estuda o corpo humano 

e todos os seres vivos”. Aluno 47, 15 anos. 

“A ciência estuda o corpo humano, química”. Aluna 

44, 16 anos. 

 “Estudo dos fenômenos da natureza, estudo dos 

elementos”. Aluno 66, 15 anos. 

Visão Salvacionista 

(24,27%) 

“Ciência é uma coisa boa, pois ajuda em vários 

aspectos porque é com ela que são desenvolvidos os 

medicamentos para várias doenças”. Aluno 43, 17 

anos. 

“Uma forma de estudo que facilita a vida de algumas 

pessoas”. Aluna 36, 17 anos.  

“Que nos ajuda em várias situações, sem ela hoje 

existiria muito caos, pois precisamos dela para tudo, 

na natureza, em medicamentos e várias outras 

coisas”. Aluna 57, 16 anos. 

Execução método científico 

(14,63%) 

“Bom, entendi que ciência basicamente refere-se a 

qualquer conhecimento ou prática sistematizada”. 

Aluna 80, 17 anos. 

“É uma grande forma que alguns, digamos, sábios, 

descobrem que ajuda-nos no entendimento de várias 

coisas através de pesquisas, estudos e teorias”. 

Aluna 38, 16 anos. 

“Conhecimento que se adquire por meio de 

pesquisas”. Aluna 81, 16 anos.  

“Ciência é um grande desenvolvimento de grande 

importância e de principal papel no saber dos seres 

humanos, ciência é o desenvolvimento de grandes 

descobertas” Aluna 1, 16 anos. 

Visão escolar, enciclopédica 

(54,87%) 

“Ciência é o que vivemos no dia a dia, sabendo que 

estudamos sobre a ciência”. Aluno 50, 16 anos. 

“Por que ela está em todos os lugares, quando 

tentamos fazer uma conta de Matemática ou 

andamos de um lugar para outro é Geografia, e 
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geografia é uma ciência”. Aluno 40, 16 anos. 

“Uma matéria que estuda os fenômenos da natureza, 

que faz experiências com animais”. Aluno 49, 16 

anos.  

 “Eu entendo que a ciência é pra gente aprender um 

pouco sobre o mundo que nós vivemos”. Aluna 58, 17 

anos.  

 

Quadro 4 – Concepções dos Estudantes sobre a natureza da Ciência. 

Observamos que nenhum aluno demonstrou possuir uma concepção 

de ciência aproximada do que é esperada em documentos como os PCN+ e as 

OCEM, uma visão humanizada e construtivista (BRASIL, 2002; BRASIL 2006). 

Nos PCN+ para as Ciências Naturais e Matemática, é sugerido que a 

abordagem escolar dessa área de conhecimento possibilite a compreensão do 

“conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma construção 

humana, inseridos em um processo histórico e social” (BRASIL, 2002, p. 32). 

Já nas OCEM, é pautado o reconhecimento da Ciência:  

“(...) como uma atividade humana em constante transformação, fruto 

da conjunção de fatores históricos, sociais, políticos, econômicos, 

culturais, religiosos e tecnológicos, e, portanto, não neutra” (BRASIL, 

2006, p. 21). 

Entretanto, o que vimos nessa pesquisa, no tocante às concepções, é 

que a compreensão de Ciência pelos estudantes está distante do que é 

sinalizado nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Os resultados 

mostram que ainda existem na concepção dos estudantes compreensões 

dogmáticas, salvacionistas, positivistas, lineares da ciência e da atividade 

científica. Sustentar concepções dessa natureza não contribui para uma visão 

crítica da ciência, assim como pode trazer problemas, como a não compressão 

de conceitos e/ou visões equivocadas de ciência, no processo de 

aprendizagem. Levando em consideração as propostas apresentadas para o 

ensino de ciências, torna-se um grande desafio formar para a cidadania os 

estudantes dentro de um modelo onde se faz ausente o caráter crítico. 
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Uma das razões para que os estudantes compreendam a ciência nessa 

perspectiva advém do desconhecimento da ciência, do método científico, e da 

cultura científica, que frequentemente é apresentada pelos seus fatos, dados, 

noções, teorias (CASTELFRANCHI, 2003; CASTELFRANCHI, 2008). A forma 

aproblemática como frequentemente é apresentada a ciência ignora, por 

exemplo, quais foram as interrogações que antecederam a dedução de 

conceitos, leis e teorias.  

Tratar a Ciência numa perspectiva baseada na execução do método 

científico é pensá-la de forma positivista, neutra, pensar que o conhecimento 

científico é definido exclusivamente pelo que os cientistas fazem. O que é 

sinalizado nos documentos que foram citados anteriormente opõe-se a essa 

maneira positivista, e se aproxima da visão que Thomas Kuhn que defende 

“Ciência como um produto coletivo, desenvolvido de maneira não linear” 

(MENDES SOBRINHO,1998, p. 153). 

A forma tradicional como a ciência e a cultura científica são tratadas só 

torna explícito que a escola ainda está presa nos moldes tradicionais de 

educação, baseada na transmissão de conhecimentos de forma desarticulada, 

o que, educacionalmente falando, não contribui para uma formação com visão 

crítica. Conforme Freire já falava, o ato de educar não se fundamenta na 

transmissão de conhecimentos e, sim, na sua construção em meio adequado 

(FREIRE, 1996).  

Apropriar-se desse pensamento construtivista é buscar a promoção de 

uma educação baseada nos princípios da Alfabetização Científica e 

Tecnológica Ampliada dos estudantes. Restringir os estudantes a uma 

formação com pensamento tradicional de ciência é inibir as possibilidades de 

desenvolvimento de um aprendizado crítico onde principalmente ocorra diálogo 

dos aspectos da cultura científica com as suas relações e impactos sociais.  

Os riscos envolvidos em compreender a ciência como responsável pelo 

bem-estar social, neutra, engessada, cumulativa, única verdade, como alguns 

estudantes sugeriram, pode ter consequências danosas principalmente para o 

processo de aprendizagem e a compreensão humanizada da atividade 
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científica (FERNANDÉZ et al, 2002; GIORDAN e KOMINSKY, 2002; PEREZ et. 

al. 2001).  

As dificuldades de entendimento dos fenômenos tratados nas salas 

de aula de Ciências, e mesmo a ausência de motivação para estudá-

los, podem ser atribuídas, em parte, ao desconhecimento das teorias 

sobre o funcionamento da Ciência, tanto por parte dos professores 

como dos estudantes (GIORDAN; KOMINSKY, 2002, p. 18).  

O fruto dessas concepções tradicionais e ingênuas11 da Ciência e da 

atividade científica podem ser de diversas naturezas, desde as concepções 

que direta e indiretamente professores e professoras transmitem em sala de 

aula, recursos didáticos adotados nas aulas de Ciências, até as representações 

midiáticas presentes no contexto dos estudantes (PÉREZ et. al, 2001; 

GIORDAN e KOMINSKY, 2002; PEDREIRA, 2014). 

A segunda questão do instrumento aplicado com os estudantes “Qual 

seria, em sua opinião, a importância e necessidade da Ciência em nossa 

sociedade?”, buscou conhecer quais concepções que estes possuíam sobre a 

aplicação da Ciência. No total, 62 estudantes responderam essa questão e no 

quadro 5, dispusemos as categorias de análise e algumas respostas. 

Concepções dos estudantes 

acerca da importância da 

Ciência 

Algumas Repostas 

Salvacionista (66,13%) 

 “Primeiramente que a ciência vem ajudando o ser 

humano há muito tempo, no desenvolvimento de cura 

para novas doenças que até um certo tempo atrás 

não existia cura.” Aluno 34, 18 anos.  

“A importância é que podemos achar uma cura para 

as doenças”. Aluno 74, 16 anos.  

Determinismo tecnológico 

(12,9%) 

“É de muita importância, pois a ciência vem 

avançando cada vez mais e isso só vai nos 

beneficiar”. Aluna 57, 16 anos. Aluna 14, 14 anos 

                                                           
11

  No trabalho de Perez et. al. (2002), o termo “visão ingênua” é utilizada no intento de 

caracterizar concepções que se fundamentam de forma distanciada da realidade da cultura 

científica, mas que se consolidaram como estereótipos socialmente aceitos e difundidos. Nesse 

trabalho, ao mencionar tal termo, ele apresenta o mesmo sentido usado pelo supracitado autor. 
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A necessidade da ciência na geração de energia 

criação de remédios tratamento de água, etc. Aluno 

64, idade desconhecida. 

Gerar conhecimento  

( 69,35%) 

“A ciência é importante para pesquisarmos e 

sabermos mais sobre nós e o mundo” Aluna, 14 anos.  

“A ciência é importante para nos manter informados 

”Aluna 19, 15 anos. 

“Para aumentar o nosso conhecimento nos tornando 

pessoas mais atenciosas e melhorando o nosso 

desenvolvimento”. Aluna 2, 15 anos. 

“Ciência para aprender mais”. Aluno 82, 14 anos. 

“A importância é que a gente estude muito para 

querer ser alguém na vida”. Aluno 75, 16 anos 

“Bom, a importância da ciência em nossa sociedade é 

importante, pois a ciência é abordada de formas 

claras para que a pessoa a qual está estudando 

venha conhecer, aprender, ter conhecimento e saber 

o que a ciência trás para nós”. Aluna 62, 15 anos.  

“A ciência tem grande importância, pois através dela 

nós respondemos várias perguntas que temos 

referentes ao mundo em que vivemos e muito além”. 

Aluna 38, 16 anos.  

“Ajudar as pessoas a entender melhor sobre essa 

matéria e elementos químicos”. Aluno 60, 18 anos. 

Quadro 5– Concepções dos estudantes acerca da importância da Ciência 

 

Desse total, 12,9% dos estudantes apresentaram repostas confusas. 

Com essa questão, nota-se a ausência de caráter crítico perante o papel da 

Ciência em nossa sociedade, que nos pode indicar que o modelo de ensino 

adotado ainda não está articulado nos pilares da contextualização e/ou 

interdisciplinaridade.  

Essa visão deformada da prática científica não possibilita compreender 

as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico no contexto social 

em que ocorre sua produção (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006). E esse dogma 
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em torno da ciência, inibe inúmeras possibilidades de discussões em sala de 

aula que poderiam servir para desconstruir essa e outras concepções da 

cultura científica.  

“Muitos pesquisadores da área chamada de Percepção Pública da 
Ciência interpretaram (...) essa contradição simplesmente tratando-a 
como fruto de uma escassa cultura científica: as pessoas não 
conhecem a ciência e o método científico; é natural sentir medo do 
desconhecido consequentemente, as pessoas têm medo da ciência e 
das aplicações tecnológicas, têm reverência e pavor do cientista” 
(CASTELFRANCHI, 2008, p. 15). 

 

A abordagem descontextualizada da ciência na escola contribui para 

que os alunos a compreendam como empreendimento socialmente neutro, ao 

conceberem como meio que promove apenas o bem-estar. Essa foi uma das 

causas das reformas curriculares que ocorreram em alguns lugares do mundo 

(como mencionamos no Capítulo 1), a visão neutra de ciência, que muitos 

estudantes possuem, e que, mediante uma educação centrada nas relações 

CTS, fosse capaz de ser desconstruída e principalmente questionada.  

No tocante à contextualização de questões referentes à Ciência, nas 

Orientações Curriculares é pautado que o ensino deve propiciar o: 

(...) reconhecimento da influência da ciência e da tecnologia sobre a 

sociedade e desta última sobre o progresso científico e tecnológico e 

as limitações e possibilidades de se usar a ciência e a tecnologia para 

resolver problemas sociais. (BRASIL, 2006, p. 115).  

É necessária a abordagem no ensino de ciências de questões com 

caráter crítico, reflexivo, político para que os alunos transformem essa visão 

ingênua de Ciência que possuem e possam entender os limites éticos 

envolvidos no uso dessa e de suas tecnologias. Em uma sociedade em que 

cada vez mais há influência da ciência e tecnologia, promover um letramento 

de cunho social dos estudantes é educá-los para que eles possuam 

consciência de seus atos e responsabilidades enquanto cidadãos. 

Sobre a questão do caráter político, já é dito por Paulo Freire que “a 

capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas, sobretudo para 

transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a” (1996, p. 28). Tais 

princípios são comuns com a da alfabetização científica e tecnológica 
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ampliada, proposta pelo enfoque educacional CTS, e os objetivos presentes 

nas Orientações e Parâmetros curriculares nacionais, quando estes sugerem 

que as questões referentes à ciência sejam tratadas com rigor crítico tendo em 

vista seus limites éticos, em suma, que promova uma leitura crítica do mundo 

(AULER, 2002; BRASIL, 2006; BRASIL, 2002; MORTIMER e SANTOS, 2002). 

Na questão 3, “’Cientista’. Como é? Desenhe como acreditar ser!”, 68 

estudantes representaram com desenhos ou textos. Ao total, 68 estudantes 

responderam a essa questão, um aluno não respondeu com desenho, 

entretanto, descreveu como seria um/uma cientista (Figura 2).  

 

Figura 2– Descrição de Cientista pelo Aluno 59 

Pesquisas realizadas nos últimos anos (CASTELFRANCHI, 2008; 

GIORDAN e KOMINSKY, 2002; REIS e GALVÃO, 2006; REIS et. al., 2006, 

SIMÕES e SIMÕES, 2009), no intento de conhecer as representações que 

estudantes da educação básica trazem consigo sobre “cientistas”, nos trazem 

grandes contribuições teóricas para a discussão dessa terceira questão. Esse 

estereótipo descrito pelo estudante também se faz presente nas 

representações dos outros estudantes envolvidos nessa pesquisa, e uma das 

razões dessas representações advém da mídia, literatura, e diversas formas de 

arte (CASTELFRANCHI, 2008; GIORDAN e KOMINSKY, 2002; PEDREIRA, 

2014; PÉREZ et. al, 2001). Sobre esses estereótipos, podemos acrescentar 

que: 

“Convém assinalar que esta ideia, que atribui a essência da atividade 

científica à experimentação, coincide com a de “descoberta” 

científica, transmitida, por exemplo, pelas histórias em quadrinhos, 

pelo cinema e, em geral, pelos meios de comunicação, imprensa, 

revistas, televisão.” (PÉREZ, et. al. 2001, p. 129),  
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Uma das possíveis razões para o fortalecimento desses estereótipos é 

a ausência de abordagens de História, Filosofia e Sociologia da Ciência 

(HFSC) durante as aulas de ciências. A forma tradicional que a educação em 

ciências naturais e matemática é abordada, favorece o caráter memorizador de 

fórmulas, onde há transmissão dos conteúdos já elaborados (BRASIL, 2002) 

sem preocupação com a abordagem histórica dos problemas que, por exemplo, 

deram origem a conceitos, sua trajetória de construção.  

Já é previsto nos documentos oficiais abordagens de HFSC ocorram 

no intento de humanizar as ciências, como é indicado em alguns estudos da 

área (MARTINS 2006; MATTHEWS, 1995). A forma fechada, engessada, 

imutável como comumente se apresenta a Ciência na escola acaba se 

contrapondo da proposta de construção de um saber articulado.  

As imagens que os estudantes representaram, em sua maioria, 

apresentam cientistas no laboratório como ambiente de trabalho, atuando de 

forma concentrada e isolada, evidenciando a ausência da concepção de 

trabalho científico cooperativo, e, trajando vestes formais para o laboratório 

(Figura 3). 
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Figura 3 – Cientistas trabalhando de forma solitária representados pelos alunos 50 e 7. 

Ilustrações de cientistas trabalhando em laboratório de forma isolada 

foram frequentes nessa pesquisa. Essa concepção de cientista na atividade 

científica pode ser fruto, por exemplo, dos processos midiáticos que histórias 

em quadrinho, cinema, meios de comunicação em geral, transmitem sobre 

cientistas (CASTELFRANCHI, 2008; PEDREIRA, 2014; PÉREZ et. al, 2001). 

Acreditamos que os alunos compreendem que a atividade científica consiste na 

aplicação de métodos, e a compreensão essa que limita a real prática da 

atividade científica.  

Foi possível perceber também que nos desenhos sempre o/a cientista 

aparece solitário (a) no seu ambiente de trabalho, e como Perez et. al. (2002) 

descrevem, esse tipo de concepção caracteriza uma visão deformada da 

atividade científica, uma visão de individualista e elitista da Ciência.  
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E infelizmente, a forma como a História da Ciência é abordada, de 

forma genérica, sendo reduzida, por exemplo, à ilustração de grandes “gênios”, 

datas e biografias, transmite aos alunos a atividade científica é restrita aos 

sábios, excepcionais, e isso “constitui uma imagem típica muito difundida no 

ensino das ciências” (PEREZ et. al., 2002, p. 137). 

Uma das principais razões para a existência dessa visão é a forma com 

que as leis, teorias, princípios são abordados nos livros didáticos, e a ausência 

de visão histórica da construção das mesmas.  

Os conhecimentos científicos aparecem como obras de gênios 

isolados, ignorando-se o papel do trabalho coletivo e cooperativo, dos 

intercâmbios entre equipes... Em particular faz-se crer que os 

resultados obtidos por um só cientista ou equipe podem ser 

suficientes para verificar, confirmando ou refutando, uma hipótese ou 

toda uma teoria (Perez et. al, 2002, p. 133). 

Conceber a ciência como ambiente restrito para gênios ou para 

poucos, distancia os estudantes de uma aproximação de discussões sobre 

ciência. Uma vez que, perante tais concepções, os estudantes demonstram e 

expressam a visão tecnocrata de Ciência, o que se distancia do proposto em 

uma educação que deve promover a formação para a cidadania (lembrando 

que cidadania compreende, dentre outras coisas, a participação ativa em 

questões sociais). 

Ainda sobre os desenhos feitos pelos estudantes na Questão 3, quanto 

ao gênero, 51 dos participantes desenharam alguma figura humana: 42 

representavam cientistas com traços masculinos e 9 com traços femininos. 

Uma observação importante a ser feita é que todas as 9 representações de 

cientista mulher foram feitas pelas alunas (Figura 4).  
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Figura 4 – Representações de Cientistas pelas alunas 14, 28, 46 e 56.  

A compreensão que tivemos é que essas 9 alunas se veem como 

possíveis integrantes do meio científico ou até mesmo que qualquer outra 

mulher pode integrar esse meio. Em pesquisa apresentada por Schiebinger 

(2001) e Pérez (et. al, 2001), esse fenômeno da baixa e quase ausente 

representatividade de cientistas mulheres em desenhos ou menções é 

discutido como valor historicamente difundido.  

A neutralidade na elaboração textual dessa pergunta talvez tenha 

possibilitado expor tal concepção. A imagem construída da Ciência 

historicamente se apoiou em valores “masculinos” (CABRAL, 2006; CHASSOT, 

2004; SCHIEBINGER, 2001; SILVA, 2013), e mesmo com tantos estudos 

realizados, políticas para ingresso de mulheres em carreiras científicas, a 

representatividade das mulheres ainda é pequena (CABRAL, 2006; 

PEDREIRA, 2014). Essa inverdade de que a ciência é masculina necessita ser 

desconstruída e questionada, entretanto, recursos didáticos, professores, 

meios de comunicação contribuem para alimentar essa (pseudo) verdade.  

O resgate da figura de cientistas não deve ocorrer em vão, é 

importante que essas cientistas sirvam para estabelecer uma imagem mais 

democrática da Ciência, que seja capaz de humanizar o entendimento da 

atividade científica, por meio da compreensão história do desenvolvimento 

desta (SILVA, 2013). Além disso, no ensino de ciências, é preciso refletir e 
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reestruturar o currículo das disciplinas que a compreendem, para que o 

currículo oculto (de caráter tendencioso quanto ao gênero e neutralidade da 

ciência, por exemplo) não contribua para que principalmente as estudantes 

sintam-se excluídas ou incapazes de ingresso na área das ciências exatas. 

Outra observação que é relevante registrar aqui, é que de todos os 

desenhos feitos, apenas 3 demonstravam o exercício do trabalho do cientista 

em cooperação com outra pessoa, e esses desenhos foram feitos por alunas, 

evidenciando que essas três têm uma compreensão cooperativa da atividade 

científica (Figura 5).  

 

Figura 5 – Presença do espírito cooperativo durante o trabalho representado pelas alunas 9, 35 

e 54 

O entendimento de cientista isolado, conhecimento produzido de forma 

isolada e independente do contexto social é mais uma das concepções 

ingênuas que os estudantes possuem. Muitas vezes a forma histórica que 
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muitos episódios da Ciência figuram na mídia, materiais didáticos, propicia um 

entendimento de que Leis, Teorias, Princípios são construídas por apenas uma 

única pessoa, quando, na verdade, sabemos que há cooperação no processo 

de estabelecimento dessas (CASTELFRANCHI, 2008). 

3.2.2 Concepções de estudantes quanto às relações de Gênero na Ciência 

Na quarta questão do questionário “Você sabia que na área das 

Ciências Exatas e Engenharias existem poucas mulheres? A que causa você 

atribuiria a esse fenômeno?”, 77 estudantes responderam a essa questão 

completa ou parcialmente. Os que a fizeram parcialmente apenas responderam 

a primeira parte da questão. 

Quanto ao conhecimento da baixa representatividade das mulheres 

nessa área supracitada, apenas 12 afirmaram ter conhecimento desse quadro, 

enquanto 65 afirmaram desconhecer. Entretanto, ao serem questionados sobre 

as razões dessa baixa representatividade, tivemos opiniões que nos mostram 

marcas de preconceito, determinismo, sexismo, algumas, inclusive, partindo de 

alunas, no tocante a como uma mulher deveria se portar, revelando o quanto 

as representações distorcidas podem contribuir para o distanciamento de 

mulheres do campo das engenharias e ciências exatas. 

A seguir, no Quadro 6, apresentamos as categorias que emergiram da 

análise dos dados acompanhadas de algumas respostas representativas.  
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Concepções sobre a baixa 

representatividade das 

mulheres nas Ciências 

Exatas e Engenharias 

Algumas Respostas 

Essencialista (45,45%) 

“Por que os homens têm mais força e as mulheres 

não são tão ligadas” – Aluno 22, 15 anos. 

“Falta de interesse por achar uma área muito 

complicada” - Aluna 28, 15 anos. 

“Eu sabia que as mulheres que existem são poucas, 

por que poucas mulheres sabem mais que os 

homens” - Aluno 29, 18 anos. 

“Por que é muito difícil para a mulher trabalhar nessa 

área” - Aluna 2, 15 anos. 

 “Poucas mulheres gostam de matemática e talvez de 

engenharia” - Aluna 37, 16 anos. 

“Porque na área das ciências exatas e engenharias é 

muito provável acontecer acidentes e as mulheres 

são muito vulneráveis” - Aluna 72, 15 anos. 

“Minha opinião é que acho que as mulheres têm que 

levar coisas mais a sério. Tipo as mulheres têm 

manias de ficar mexendo no cabelo outras coisas e 

pra ciência não tem que ter isso porque pra ciência 

não tem tempo de ter essas coisas” - Aluna 25, 14 

anos. 

Determinismo Biológico 

(38,96%) 

“Muitas mulheres tomam conta dos filhos e não tem 

como trabalhar” - Aluno 61, 15 anos. 

“Algumas mulheres são barradas pela família ou 

filhos. Acredito também que existe preconceitos e 

várias desistem por pressão ” - Aluna 36, 17 anos. 

“Muitas mulheres não ligam em correr atrás de seus 

direitos também, e tem homem que são machistas e 

pensa que mulher não deve talvez ir atrás disso” -  

Aluna 18, 17 anos. 

Assimetrias de gênero “Tem muito bulling (sic) que dizem que é trabalho 
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(36,36%) masculino” - Aluno 21, 14 anos. 

“O mundo ainda é muito machista e muitos acham 

que essas profissões só devem ser atribuídas a 

homens por isso muitas delas desistem dessa 

profissão” -  Aluno 38, 15 anos. 

“Acho que porque antigamente essa área era 

composta apenas por homens e por isso não tem 

muitas mulheres” - Aluno 24, 15 anos. 

“Essa profissão era mais para homem” - Aluno 60, 16 

anos. 

“Os homens têm mais vontade de seguir a carreira de 

cientista do que as mulheres por mera coincidência, 

nada a ver com machismo” - Aluno 43, 17 anos. 

“Na área de ciências exatas e engenharias são 

melhores para ser direcionadas pelos homens” - 

Aluna 62, 15 anos. 

Preconceito Machista 

(59,65%) 

“Pois acho que ainda existem pessoas que tem 

preconceito, que acha que só porque as mulheres 

são de um sexo diferente, não consegue fazer as 

mesmas coisas que o sexo masculino” - Aluno 33, 16 

anos. 

 “Acho que o machismo, que impede ou impediu, em 

alguns casos, muitas mulheres de seguirem carreiras 

profissionais, que são dominadas por homens” - 

Aluna 38, 16 anos. 

“Os homens são muito machistas por que eles acham 

que as mulheres podem tomar o lugar deles no ramo 

de trabalho” - Aluna 20, 15 anos. 

“Para mim eu acho que é porque os homens podem 

achar que estas profissões de ciências exatas e 

engenharias só eles que pode trabalhar com essas 

profissões, não mulheres e onde eu quero chegar é 

que alguns deles são machistas, para mim é isso” -  

Aluna 14, 14 anos. 

“Nosso país ainda tá muito preconceituoso com as 

mulheres ainda só porque somos mulheres não quer 

dizer que não podemos assim como os homens 
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podem porque as mulheres não? E tem que dá mais 

oportunidades” - Aluna 16, 14 anos. 

Quadro 6 –  Concepções dos estudantes sobre a baixa representatividade das mulheres nas 

Ciências Exatas e Engenharias. 

 

A existência da visão essencialista em nossa sociedade não tange 

apenas às questões referentes à escolha de carreiras profissionais, desde a 

infância indivíduos são educados, tanto no seio familiar quanto nos diversos 

meios de socialização, quanto a quais condutas, carreiras, atitudes são 

“adequadas” para cada gênero (LOURO, 2014). Quando a Aluna 2 diz que a 

razão dessa baixa representatividade é “Por que é muito difícil para a mulher 

trabalhar nessa área” e a Aluna 37 diz que “Poucas mulheres gostam de 

matemática e talvez de engenharia” nos faz refletir como no século XXI ainda 

existem estereótipos de gênero em que as principais vítimas são as mulheres, 

e o mais preocupante é ver que algumas aceitam tais estereótipos como algo 

que seja natural.  

Família, mídia, espaços de socialização e escola sem dúvida 

contribuem para a construção desses tipos de concepções (LOURO, 2014). 

Desde a infância, jogos, atividades, discursos dos grupos de socialização vão 

conduzindo o indivíduo a formação de um perfil dito como adequado ao seu 

gênero com base no meio social em que vive.  

Se sua família acredita que matemática, jogos de natureza mais 

energética são próprios para meninas, essas concepções se enraízam no 

indivíduo e a tendência é esse pensamento acompanhá-las em todos 

ambientes de socialização que participar. 

A fala da aluna 25 nos deixa um tanto reflexivos sobre como os valores 

masculinos são fortes na atividade científica: 

 Minha opinião é que acho que as mulheres têm que levar coisas mais a 

sério. Tipo as mulheres têm manias de ficar mexendo no cabelo outras 

coisas e pra ciência não tem que ter isso porque pra ciência não tem 

tempo de ter essas coisas.  (ALUNA 25, 14 anos) 
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O seu discurso traz associado à natureza essencialista do 

comportamento feminino concepções de ciência tradicional que, em nossa 

compreensão, remetem a um modelo muito formal e predominantemente 

masculino de ciência, onde não há espaço para a vaidade. Entender que a 

vaidade é fator dispensável pela ciência é algo que historicamente difundido, 

seja pelas representações que a mídia traz ou imagens presentes nos livros 

didáticos, ao apresentar sempre os cientistas no ambiente de trabalho 

altamente formal onde quase não figura mulheres. 

Sobre a ausência da vaidade, aparência das mulheres na ciência, e 

como a questão da neutralidade de seu estilo emerge como uma obrigação, 

Schiebinger aponta que: 

O abandono dos atavios da "feminilidade" não só é geralmente 

necessário para uma mulher ser levada a sério como cientista, mas é 

com frequência importante também para evitar atenção indesejável à 

sua sexualidade. (...) Uma outra mulher descreve a si e a suas 

colegas mulheres como "freiras em aventais brancos de laboratório", 

apagando seu senso de moda para não se distanciar da seriedade da 

ciência. (SCHIEBINGER, 2001, p. 152). 

Então, ao conceber que no meio científico a vaidade é uma 

característica dispensável, talvez, muitas mulheres não se sintam capazes de 

pertencerem a esse meio. A sexualização (ou gendramento) de carreiras e/ou 

cursos superiores é muito difundida e contribui para que visões, por exemplo, 

por ter cálculos nas ciências exatas e engenharias, essa área se torna 

inadequada para as mulheres.  

[...] as mulheres são levadas a fazer escolhas e seguir caminhos 

marcadamente diferentes daqueles escolhidos ou seguidos pelos 

homens. Sobretudo pela atuação da família e da escola, as meninas 

tendem a se avaliar como mais aptas para o exercício de 

determinadas atividades e a estabelecer para si mesmas estratégias 

de vida mais compatíveis com o que consideram ou são levados a 

considerar como mais adequados para elas. (OLINTO, 2011, p. 69) 

De acordo com Queiroz et. al. (2014), a opção por seguir em áreas de 

caráter mais humanística é uma indução que é feita principalmente durante a 

educação básica, pois as alunas são pouco estimuladas a gostarem de 

disciplinas “duras”, e mais estimuladas não apenas no meio escolar, mas 

principalmente na família, a se aproximarem das áreas mais “moles” por muitos 
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conceberem mulher como frágil, sensível. Infelizmente o currículo escolar, a 

formação e atuação dos professores contribuem para que essas visões acerca 

da cultura científica se fortaleçam, reproduzindo a ideologia masculina sexual 

como dominante, promovendo essa segregação de áreas próprias para cada 

gênero (LOURO, 2014). 

Por fim, na última questão “Dos conhecimentos adquiridos até esta 

série escolar, você tem conhecimento da participação de alguma cientista 

mulher em algum episódio importante para a ciência?”, o que narrávamos na 

fundamentação teórica confirmou-se: nenhum estudante relatou ter 

conhecimento de alguma cientista mulher.  

Os valores difundidos historicamente sobre a Ciência e sua cultura 

sempre se apoiaram em valores masculinos, e essa inverdade precisa e pode 

ser desconstruída desde a formação de professores, até a confecção dos 

materiais didáticos. A História da Ciência tradicional, longe de promover uma 

imagem contextualizada da atividade científica, tem reforçado a natureza 

androcêntrica da mesma, tornando invisível a participação e contribuição de 

algumas cientistas mulheres, uma vez que grande parte das narrativas advém 

da escrita de homens para outros homens (SCOTT, 1995; SILVA, 2014).  

Os estudos da relação de Gênero e Ciência contribuíram para que 

muitas cientistas importantes tivessem visibilidade e reconhecimento perante a 

academia, entretanto, assim como outras visões distorcidas de ciência citadas 

anteriormente que são ensinadas para estudantes de todos os níveis de 

educação, a visão androcêntrica ainda é transmitida. 

De acordo com Silva (2013), o resgate dessas figuras femininas deve 

ser feito para que sirvam de modelo para a nova geração, modelo de uma nova 

forma de pensar e fazer ciência, em que fique claro que homens e mulheres 

contribuíram e contribuem para seu desenvolvimento, e não para que se faça 

similar a Marie Curie, uma das poucas mulheres reconhecidas na História da 

Ciência, que comumente é tratada como uma exceção ao seu gênero devido 

ao seu êxito, como se a Ciência não fosse lugar para mulheres.  
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3.3 Análise das entrevistas  

3.3.1 Concepções dos docentes sobre Ciência  

Trataremos inicialmente sobre as concepções que os professores 

entrevistados possuem quanto à natureza da ciência. A concepção que maioria 

possui sobre ciência ainda é pautada na perspectiva cumulativa do 

conhecimento científico, da ciência herdada, como veremos a seguir. 

Ao meu ver a ciência é tudo aquilo que se transforma, tudo que ao 

meu ver tenha a possibilidade de ser descoberto (...) e não podemos 

ver a ciência como estagnada, e sim como evolução.  

(PROFESSORA DE BIOLOGIA, 2015). 

“acho que está relacionado com a produção de conhecimento, no 

meu entendimento, vem a concepção de gerar conhecimento” 

(PROFESSOR DE FÍSICA, 2015) 

“mostrar o que não conseguimos entender, de explicar as coisas de 

modo geral, ciência para mim entendo por isso, para a melhoria do 

conhecimento das coisas”. (PROFESSOR DE QUÍMICA, 2015). 

 

Salientamos aqui que o professor de matemática não chegou a uma 

resposta para o que seria ciência, prometeu inclusive que iria procurar a 

reposta para nos apresentar em outra oportunidade. Notamos que as respostas 

dos professores de biologia, química e física apresentam um viés de ciência na 

perspectiva baseada na produção de conhecimento, de cunho cumulativa e 

salvacionista. 

Destacamos aqui que apenas a professora de biologia se aproximou de 

uma visão de ciência adequada para um professor de educação básica, 

conforme apontam documentos educacionais como os Parâmetros e as 

Orientações curriculares, uma visão baseada no aspecto construtivista em que 

leis e teorias, por exemplo, tem caráter temporal.  

Evolução da ciência nos remete a ciência cumulativa, ciência herdada, 

entretanto, no contexto dessa entrevista, fica nítido que a professora menciona 

evolução no intento de ilustrar a temporariedade de leis e teorias quando em 

outro momento a mesma diz:  
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“Talvez aquilo que foi descoberto há anos e anos atrás pode se ter 

uma nova explicação (...) Não é porque um cientista descobriu a 

célula que tenho que me conformar com aquilo”.  

 

Infelizmente ainda há professores que mantém a visão tradicional de 

ciência, e a existência de concepções dessa natureza influenciam no trabalho 

pedagógico, uma vez que eles tendem a passar para os alunos as suas 

concepções (SCHIEBINGER, 2001; ARANGO e PORRO, 2011; AULER, 2002). 

A razão para concepções dessa natureza são várias, podemos citar, por 

exemplo, o tipo de formação que tais profissionais tiveram durante sua 

graduação (ARANGO e PORRO, 2011; MALDANER, 2006; PEREZ et. al, 

2001). Porém, não podemos ignorar que, assim como os estudantes, os 

professores tiveram a sua educação conciliada em diversos espaços de 

socialização, dessa forma: 

As representações de um adulto possuem articulações e 
complexidades que os de uma criança não têm. Mas alguns 
elementos fundadores do que é nossa imagem sobre cientistas e 
sobre o papel da ciência na sociedade se constroem já na infância e 
ficam conosco pela vida inteira. Esses elementos são importantes: 
crianças e adolescentes podem representar um indicador da 
representação de base da C&T na sociedade. (CASTELFRANCHI, 

2008, p. 16).  

 

A formação desses professores não seria a única razão para 

possuírem tais concepções, a cultura midiática, artística, que tais profissionais 

consumiram influencia na forma como pensam ciência. De acordo com 

Maldaner (2006), pelo fato de muitos professores não terem conhecimento 

sobre a natureza do conhecimento que lidam, tendem a reproduzir posturas, 

discursos e métodos que lhe foram empregados durante a graduação ou até 

mesmo em experiências de escolarização anteriores.  

Esses dados não são exclusivos a essa amostra, várias pesquisas 

apontam que inúmeros professores tendem a passar adiante ações que 

vivenciaram na formação e junto ao livro didático, ajudam a difundir uma visão 

de ciência tradicional repleta de distorções históricas (CASAGRANDE, 2011; 

MALDANER, 2006; SILVA, 2013).  

Perez discorre sobre mais razões sobre tais concepções ao dizer que  
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[...] seriam, pois, expressões dessa visão comum que os professores 

de ciências aceitariam implicitamente devido à falta de reflexão crítica 

e a uma educação científica que se limita, com frequência, a uma 

simples transmissão de conhecimentos já elaborados –retórica de 

conclusões. Isso não só secundariza as características essenciais do 

trabalho científico, mas também contribui para reforçar algumas 

visões deformadas, como o suposto caráter “exato” (logo dogmático) 

da ciência, ou a visão aproblemática etc. Desse modo, a imagem da 

ciência que os professores (e muitos cientistas) possuem diferencia-

se pouco, ou melhor, não suficientemente, das que podem ser 

expressas por qualquer cidadão, e afasta-se das concepções atuais 

sobre a natureza da ciência. (PÉREZ et. al, 2001, p. 135). 

 

Conforme esse autor, podemos dizer que a forma com que os 

professores de ciências compreendem a atividade científica e a cultura 

científica pode contribuir para agravar outras distorções, inclusive os mitos que 

mencionamos durante a fundamentação teórica. Como a professora de biologia 

menciona “não podemos ver a ciência como estagnada, e sim como evolução”, 

certamente ela tem a consciência de que a ciência tem episódios de rupturas, 

de modificação na forma com que o conhecimento é tratado. Seguindo a 

entrevista, a professora de biologia ainda acrescentou que: 

Existem as pessoas e pessoas, existem professores que tomam a 

ciência como você falou, algo engessado, é aquilo e só posso 

explicar aquilo, eu não posso levar novidade para meu aluno? Claro 

que posso! Você tem uma base de Scielo, menino.... é vasto! E o 

aluno se interessa por novidade! (PROFESSORA DE BIOLOGIA, 

2015) 

 

Ao pensar dessa forma, a professora demonstra uma sensibilidade à 

demanda que é exigida pelos documentos educacionais atuais. Não podemos 

abordar os conteúdos dessa área de forma desconexa à realidade, uma vez 

que o ensino de ciências, de acordo com as Orientações e Parâmetros 

Curriculares, deve ser pautado em abordagens contextualizadas (BRASIL, 

2002; BRASIL, 2006). Entretanto, é importante frisar que apenas levar algo 

novo, atual, para a sala de aula não contribui para a contextualização, é 

necessário que a contextualização decorra de situações onde ocorra o diálogo 

entre os conteúdos e o contexto escolhido e que esse par tenha relevância 

perante o aprendizado.  
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Pensar na ciência apenas como via de geração de conhecimento é 

estagnar possibilidades de contextualizações históricas, mostrando o contexto 

em que surge o conhecimento, explicitando a contribuição de outros estudos 

para o estabelecimento de teorias, leis, regras, e pensar nessa perspectiva 

seria trabalhar a ciência de forma problemática e poderia contribuir para a 

compreensão de alguns conceitos possibilitando assim uma abordagem crítica 

no ensino de ciências.  

Há necessidade de humanizar o ensino de ciências por meio de 

abordagens corretas da História, Filosofia e Sociologia da Ciência, para que 

situações em que a visão positivista, neutra, salvacionista sobre a ciência 

sejam questionadas e discutidas no intento de promover um ensino de caráter 

crítico e adequado à demanda. A forma tradicional como o ensino ainda é 

pautado não contribui para esse objetivo, dessa forma é importante uma 

postura construtivista no ensino em contraposição da postura tradicional.  

3.3.2 Concepções dos docentes sobre Gênero na Ciência 

A compreensão da atividade e cultura científica que professores 

possuem, exerce influência na forma como os mesmos compreendem a 

relação de gênero na ciência. A seguir, iremos discutir os dados que envolvem 

as concepções desses profissionais nessa relação.  

Quanto ao conceito de gênero apenas a professora de biologia e o 

professor de química demonstraram uma concepção próxima ao que Louro 

(2014), Brasil (2009) e Schiebinger (2001) apresentam, e que evidencia o 

caráter de construção histórico-social, os outros professores distanciaram-se 

desse conceito, confundindo, inclusive, gênero com a questão da sexualidade. 

É tradicionalmente temos o gênero masculino, feminino e outros, não 

é? São esses três gêneros que trabalhamos atualmente...mais 

alguma sobre gênero?”  (PROFESSOR DE MATEMÁTICA, 2015) 

“Como é que se diz...gênero para mim é uma denominação social, 

questão de gênero essas coisas, ao contrário de macho e fêmea, 

gênero é bem diferente. Acho que macho e fêmea é uma questão 

biológica falando, agora gênero é uma questão social. Creio que 

denominaram o masculino e o feminino” (PROFESSOR DE QUÍMICA, 

2015) 
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“Bem, eu acho que hoje em dia na sociedade existe uma definição 

muito, vamos dizer assim, consolidada do que é o gênero. Dizer: é 

homem, é mulher. Eu acho que nos últimos anos, vamos dizer assim, 

a própria sociedade tá se transformando essa concepção” 

(PROFESSOR DE FÍSICA, 2015). 

“Rapaz, assim, na minha cabeça, por exemplo: gênero alimentício. O 

gênero alimentício para mim é um produto que preciso rotular de 

certa forma. Não é que necessariamente eu tenha que rotular, mas 

eu preciso compreender aquela estrutura toda para poder ter minha 

opinião (...) é uma rotulação” (PROFESSORA DE BIOLOGIA, 2015). 

 

Ao mencionar a questão do terceiro gênero o professor de matemática 

se mostra atento às várias identidades de gênero que existem em nossa 

sociedade. O professor de química apresentou um conceito de gênero bem 

próximo da definição que adotamos nessa dissertação, e fez inclusive distinção 

entre os termos gênero e sexo. A professora de Biologia fez uma analogia para 

apresentar o seu conceito de gênero, e, em nosso entendimento, a mesma 

possuiu uma compreensão baseada nas características que cada gênero 

possui, sendo assim, uma visão construtivista, tanto que posterior a essa ela 

completa que o gênero é uma rotulação. O professor de física demonstra 

entendimento de que gênero compreende homem e mulher essencialmente, 

entretanto, não discorre muito sobre o que seria gênero.  

As discussões sobre gênero e sexualidade na educação estão cada 

vez mais intensas, dessa forma, é preciso pensar na formação continuada dos 

professores para que essa compreensão, e outras relacionadas com o 

comportamento humano, sejam discutidas sem tabus. Em um país onde o 

acesso à educação é assegurado e a inclusão social muito discutida, é 

necessário que os professores da educação básica compreendam tais 

conceitos e seus contextos e saibam lidar, por exemplo, com aluno que 

possuem identidade de gênero que diverge de seu sexo biológico.  

A escola tem que estar pronta para lidar com todo tipo de estudante, 

sem fazer distinção à raça, etnia, sexualidade, gênero ou condições físicas, é 

preciso ver no “diferente” novas possibilidades (LOURO, 2014). Aproveitando a 

exposição dos dados dessa questão, vamos apresentar e em seguida discutir a 
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questão que visava conhecer dos professores as expectativas que possuem 

quanto ao rendimento dos estudantes. 

“Das meninas. Ahhh que atribuo isso...acho que por que as meninas, 

as mulheres, são mais atentas, mais atenciosas nas atividades do 

que os homens, que de certa forma são relapsos e na maioria das 

vezes levam as coisas muito na brincadeira e por isso que o 

desempenho das meninas é melhor” (PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA, 2015)  

“Meninas. Hoje eu observo que é, vamos dizer assim, 70% dos meus 

alunos das duas escolas em que dou aula, é as meninas tem um 

rendimento bem superior ao dos meninos. Isso eu comecei a 

observar que ao longo desses cinco anos vem ampliando, eu vejo 

que a maioria dos meninos, até as vezes eu brinco dizendo que isso 

na área de exatas quem tende a ter rendimento melhor são os 

meninos”. (PROFESSOR DE FÍSICA, 2015). 

“Das meninas. Bem, pelo seguinte motivo, a sociedade em si é uma 

sociedade é dita...como se diz.... como.... é... machista, ou muitos 

falam  (trecho incompreensivo) .... mais o desenvolvimento elas são 

mais dedicadas ao trabalho, do estudo que o homem. Pela questão 

de como a sociedade já dita as coisas, fala que não é machista mas 

é, a mulher tende a se esforçar e destacar, e se destaca na questão 

dos estudos” (PROFESSOR DE QUÍMICA, 2015). 

“Equilibrado, depende da turma. Eu tenho turmas onde eu tenho mais 

mulheres do que homens, e as vezes os homens, poucos, alguns, 

eles se tornam mais interessados, as vezes são as mulheres. Sim. 

Não posso dizer assim “em todas minhas turmas as mulheres são 

mais dedicadas” não, há uma diferença, eles não se mantém em um 

padrão”. (PROFESSORA DE BIOLOGIA, 2015).  

 

Professores, de forma direta ou indireta, alimentam expectativas com 

relação aos estudantes, principalmente quando elas são feitas com base nas 

características tidas como adequadas para cada gênero (LOURO, 2014; 

CASAGRANDE, 2011). Quando um profissional da educação gera expectativas 

baseadas em estereótipos de comportamento para cada gênero ele limita as 

possibilidades de aprendizado de todos (LOURO, 2014).  

Os professores de física, matemática e química afirmam que as 

meninas são mais aplicadas e tem rendimento melhor em todas as turmas e, 

em alguns discursos, percebemos a presença de marcas do determinismo 

biológico, mantendo aquela ideia de que homens são naturalmente energéticos 

e as mulheres mais calmas. 
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Não queremos afirmar aqui que os professores estejam mal-

intencionados ao colocarem suas concepções, porém, temos que focar e 

promover essa discussão e desconstrução do que historicamente vem sendo 

tratado como natural. É possível reconhecer que há diferenças sim entre 

comportamentos, contudo devemos trabalhá-las para não as transformar em 

desigualdades (BRASIL, 1998). A naturalização de comportamentos acaba 

alimentando a expectativa que os professores possuem quanto aos estudantes, 

e isso é um risco para um modelo de ensino que busca trabalhar aspectos 

democráticos.  

Em trabalho de Batista et. al. (2011) alguns apontamentos são feitos 

com relação aos problemas enfrentados no ensino de ciências no Brasil como 

o baixo rendimento das meninas (principalmente em física) e a competitividade 

que acontece em sala de aula entre os gêneros. Tais apontamentos servem 

também para reforçar preconceitos de gênero e prejudica a compreensão inter-

relacional dos conteúdos por parte das meninas.  

Ao serem questionados sobre a possibilidade de abordagem de 

questões referentes ao gênero em suas disciplinas tivemos as seguintes 

respostas: 

Com certeza! (PROFESSORA DE BIOLOGIA, 2015) 

“Claro que sim, por exemplo, eu sou professor de física, mas você 

observa muito, principalmente na escola que dou aula no interior, e 

que tenho alunos homossexuais e você presencia o preconceito, 

vamos dizer assim, da maioria da turma em relação a ele, entendeu? 

E geralmente eu sou muito crítico com relação a controlar isso, ai no 

caso eu não admito isso e tento controlar a situação”. (PROFESSOR 

DE FÍSICA, 2015)  

“Ahh...não.(...) Na educação básica...eu acho que sociologia, essas 

coisas, filosofia, nessas áreas mais... mais química não”. 

(PROFESSOR DE QUÍMICA, 2015) 

“Bom (risos)... a gente tenta né, trabalhar essas possibilidades o 

problema é que depende de turma para turma, tem turmas que não 

se mostram acessíveis a esse debate, tem muitos alunos que por 

questões tradicionais não estão abertos para essas questões. Daí 

quando você vai trabalhar algumas coisas voltadas para o gênero 

eles não vão ser receptivos”. (PROFESSOR DE MATEMÁTICA, 

2015). 
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Como vemos, temos diferentes posicionamentos dos professores. A 

professora de biologia acrescentou que além das questões de gênero, em suas 

aulas ocorre comumente o questionamento dos alunos para questões 

envolvendo a sexualidade:  

[...] eles sempre têm muitas dúvidas quando começamos a falar sobre 

reprodução humana, e entro nos animais no geral, eles sempre tem 

muitas dúvidas sobre o hermafrodita [...] surgem perguntas e 

questionamentos que se fazem interessante com relação a distinção, 

daí entra as perguntas mais frequentes: o homossexualismo, a 

questão do respeito, a questão do trans, [...] eles perguntam a 

diferença.” (PROFESSORA DE BIOLOGIA, 2016) 

 

Historicamente, grande parte das questões que hoje são trabalhadas 

na perspectiva de gênero já foi explicada pelo ponto de vista biológico 

(SCHIEBINGER, 2001), isso justifica alguns alunos recorrerem à biologia para 

tentar explicar alguns fenômenos que envolvem sexualidade e gênero. É 

interessante saber que essa profissional parece não se importar em discutir tais 

questões, assim como, perceber que o professor de física e matemática, áreas 

que são consideradas hard, percebem que sua disciplina não impede a 

abordagem de questões sociais. É preciso lembrar que o papel de edificar 

cidadãos não é restrito a uma disciplina, é papel de todos os profissionais da 

educação (BRASIL, 1998).  

De acordo com os PCN, a abordagem de questões de gênero deve 

ocorrer de modo transversal ao conteúdo e independente da disciplina: 

A rigor, podem-se trabalhar as relações de gênero em qualquer 

situação do convívio escolar (...) o  professor  estando  atento,  pode  

intervir  de  modo  que  se  coloque contras  as  discriminações  e  

questione  os  estereótipos  associados  ao  gênero (BRASIL, 1998, 

p. 325). 

Conforme citação de Paulo Freire, o ato de ensinar é um ato político, a 

educação é capaz de transformar nossa sociedade. Com base nisso, é 

importante lembrar que o papel de formar cidadão com consciência crítica vai 

além de ministrar conteúdos. A escola tem um papel importante ao aproximar 

das discussões em sala de aula problemáticas de relevância e emergência em 

nossa sociedade buscando entender as diferenças sem transformá-las em 

desigualdades.  
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Quando os professores foram perguntados se possuíam conhecimento 

de alguma cientista (mulher) importante na disciplina que ministram ou alguma 

da mesma área nos surpreendemos com um questionamento que houve: 

[...] assim, de antigamente tem muito homem, Robet Hooke. Nos 

livros didáticos... até hoje... eu vejo mais em artigos. Mas os livros 

didáticos eles são muito conservadores de certa forma (...) eu não 

lembro o nome de nenhuma cientista, se me pedir uma lista de 

homem eu cito um monte”. (PROFESSORA DE BIOLOGIA, 2015) 

“Como é o nome daquela cientista que descobriu o Rádio (elemento 

químico)? - Marie Curie? -É, ela é física. Que vem na lembrança 

apenas ela. Que eu esteja lembrado... deixa eu ver.. que fez algo 

significativo...não, só essa.” (PROFESSOR DE FÍSICA, 2015). 

“Na química... famosa Marie, Marie Curie que trabalhou com 

radioatividade, só. Não lembro de outra... ali só são destacado os 

homens, mas acho muitas cientistas tiveram contribuição mas não 

foram destacadas.” (PROFESSOR DE QUÍMICA, 2015). 

“Na história da matemática existem mulheres? Sim, existem. Aí 

pergunto a você, será que isso seria necessário fazer nos livros 

didáticos, essa inserção dessas mulheres que participaram do 

processo de construção da matemática? É como você ta falando, 

talvez tenha existido mulheres importantes na história da matemática, 

porém talvez as coisas que elas fizeram não tiveram tanta 

repercussão quanto a que os homens trabalharam. Por exemplo....? 

Teorema de Pitágoras, Teorema de Talles, a fórmula de Báskara, 

então são coisas que se espalhou por todo mundo então ficou 

simples de identificar que foram feitas por homens, e talvez as coisas 

que algumas mulheres fizeram não tiveram essa mesma 

repercussão.” (PROFESSOR DE MATEMÁTICA, 2015)  

Parte dos professores reconhece que há prevalência de figuras 

masculinas, (em oposição à quase nula figuração feminina) na ciência, e 

realmente é uma realidade (CABRAL, 2006; CHASSOT, 2004; COLLING, 

2004; COSTA, 2006; LOURO, 2014; PÉREZ-SEDEÑO, 2003; SCHIEBINGER, 

2001; SCOTT, 1995) que dentro da educação científica devemos desconstruir 

(ARANGO; PORRO, 2011). Realmente, como já mencionamos anteriormente 

os valores da cultura cientifica sempre foram calcados em qualidades 

masculinas, assim como sua história (SCHIEBINGER, 2001)  

A única figura mencionada foi Marie Curie. É possível entender o 

porquê de ela ser a única quando se pergunta por cientistas mulheres, seus 

feitos tiveram grande repercussão no século passado. Entretanto, algumas 

cientistas simplesmente foram ainda mais invisibilizadas, intencionalmente ou 
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não, por exemplo, também no século passado, Lisa Meitner, que foi uma das 

cientistas que contribuíram substancialmente para os estudos sobre fissão 

nuclear e fora reconhecida décadas depois por tal feito (SCHIEBINGER, 2001).  

O professor de matemática se assustou com afirmação e ficou um 

tanto intrigado pelo fato de haver mulheres na história da matemática. 

Atualmente é sabido que houveram mulheres em momentos e contextos 

diferentes da história da ciência, conforme citado anteriormente temos Hipatia, 

na matemática. Entretanto, tem que haver um esforço para que a inserção 

dessas figuras ocorra de forma adequada, para ajudar a difundir um modelo de 

ciência mais democrático e construtivista, que sirva inclusive de inspiração para 

nova geração, desconstruindo o androcentrismo e a concepção de atividade 

científica elitizada e individualista. 

Quando perguntados se a inserção de mais figuras de cientistas 

mulheres nos livros didáticos seria importante para o ensino, todos os 

professores concordaram com a ideia e acrescentaram: 

Sim, com certeza. Por que [...] quebra esse paradigma de que só 

quem se destaca é o masculino, e que o feminino também tem essa 

questão de destaque, e também [...]  as meninas no ensino médio [...]  

não só é a área dos homens, mas que a mulher também pode se 

destacar, e muito.” (PROFESSOR DE QUÍMICA, 2015) 

Isso seria importante para quebrar esse preconceito. (PROFESSOR 

DE FÍSICA, 2015)  

“Poucas mulheres, por quê?” ao serem informados que a 

representatividade masculina é maior que a feminina todos demonstraram 

conhecer tal conjuntura. Ao serem questionados tivemos as seguintes 

respostas: 

[...] a sociedade designar que aquela área da engenharia é mais 

apropriada para o sexo masculino do que o feminino”. (PROFESSOR 

DE QUÍMICA, 2015) 

“(...) de modo geral a tendência das mulheres é ir para as áreas de 

saúde, quando não vai para área de saúde vai para a área de 

humanas, entendeu?” (PROFESSOR DE FÍSICA, 2015). 

“(...) talvez seja questão dos cálculos, das físicas, das químicas que 

são disciplinas muito, digamos assim, difíceis, são disciplinas que 

talvez afugente as mulheres e os homens se deem melhor nessas 

áreas (...) geralmente as mulheres procuram áreas de humanas... 

trabalham mais com a questão social, e a questão das letras, da 
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pedagogia, dessas (...) isso talvez chame mais a atenção das 

mulheres(...)”.(PROFESSOR DE MATEMÁTICA, 2015).  

Até o próprio, como posso dizer...não é medo, receio de entrar em 

uma área em que os homens predominam, tem mulheres que vão em 

frente, dão a cara e se dão super bem. (PROFESSOR DE BIOLOGIA, 

2015). 

 

Como podemos notar, o discurso desses profissionais tem marcas de 

determinismo biológico e essencialismo, o risco que há nessas falas é a sua 

reprodução, de forma direta ou indireta, em sala de aula, uma vez que as 

concepções de professores se fazem presentes em sua prática docente 

(LOURO, 2014). O que mais chama a atenção é o fato de grande parte dos 

professores afirmar que as meninas têm desempenho superior ao dos 

meninos, e os mesmos dizem que elas se sentem intimidadas em ir para a área 

de exatas e engenharia devido à dificuldade - uma contradição.  

Esses valores de áreas próprias para cada gênero não se difundem 

apenas na escola, como vimos anteriormente, nos diversos grupos sociais 

observamos discursos dessa natureza. Entretanto, quando professores 

naturalizam determinadas habilidades como associadas ao gênero há um risco 

que pode comprometer o rendimento e a aprendizagem dos estudantes, pois 

expectativas podem não ser alcançadas (OLINTO, 2011).  

O mito de que a ciência é um campo próprio apenas para os homens é 

uma inverdade (LOURO, 2014; SCHIEBINGER, 2001) na qual outras 

consequências se desencadeiam, uma delas é promover o desinteresse das 

alunas dessas áreas e sensação de incapacidade de discussões.  

Sabemos que o currículo escolar se faz repleto de valores e marcas 

que contribuem para acentuar as diferenças sociais que existem em nossa 

sociedade (LOURO, 2014), porém, é hora de repensar esses valores para que 

eles não exerçam influência na formação dos estudantes. É preciso que a 

escola esteja aberta para lidar com a diversidade que há em nossa sociedade 

brasileira, e enxergar nessas diferenças novas possibilidades que vão além dos 

valores historicamente difundidos em nossa sociedade.  
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 Capítulo 5 

Considerações Finais: “achavam que para ser 

cientista tinha que ser homem, e não uma mulher” 

 
 

Pintar meu cabelo, fazer aquilo que ousar 
Oh, oh, oh eu quero ser livre, sim, para sentir o que eu sinto: 

Cara! Eu me sinto como uma mulher 
 

Shania Twain, em “Man! I feel like a woman!” (1997) 
 
 

Essa dissertação teve como foco conhecer as concepções da natureza 

da ciência e gênero de professores e estudantes do ensino médio, no intento 

de discuti-las, explorá-las e promover uma reflexão para a área de ensino de 

ciências naturais. Como vimos, grande parte dos professores e estudantes 

possuem concepções de ciência que não contribuem para uma visão 

construtivista da atividade científica, e essas visões acabam influenciando o 

entendimento das relações de gênero na ciência. 

Tal quadro nos leva a pensar que tanto o ensino de ciências quanto a 

formação inicial e continuada dos professores necessitam de abordagens mais 

humanizadas sobre a natureza da ciência e as relações de gênero em nossa 

sociedade. É preciso que professores e estudantes tenham uma leitura crítica e 

contextualizada sobre a natureza da ciência e sua cultura, como é esperado 

em documentos oficiais. Essa compreensão pode contribuir para que mitos 

acerca da ciência sejam discutidos e desconstruídos. 

Há urgência em se repensar os materiais e recursos didáticos, 

atividades lúdicas que são utilizados na educação básica, pois de forma 

implícita eles acabam por limitar o trabalho de atividades motoras de meninos e 

meninas. Quando se há condições iguais de oportunidade para o 

desenvolvimento de habilidades motoras, o desenvolvimento ocorrerá de forma 

equitativa independente do gênero.  

Quanto ao produto educacional que foi elaborado, este teve  a intenção 

de promover uma visão mais construtivista e cooperativa da ciência, momento 

em que pode-se explicitar a participação da cientista Marie Anne Lavoisier. 
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Essa proposta não irá resolver todos os problemas relacionados às 

concepções de gênero e ciência, entretanto, para os estudantes que estiveram 

envolvidos nessa pesquisa, serve como oportunidade de compreender a 

cultura científica por uma nova perspectiva. Mostrar o caminho percorrido até o 

resultado “final” de uma lei, teoria ou conceito que pode contribuir para a 

aprendizagem dos estudantes. 

O episódio escolhido buscou possibilitar uma nova leitura da natureza 

da ciência ao apresentar uma cientista que contribuiu para um episódio 

significativo da história da química. Quantos outros episódios da história da 

química podem ser apresentados de uma forma mais construtivista? Quantas 

outras mulheres ficaram de fora da história “oficial” e podem ser resgatas 

visando apresentar uma visão de ciência construtivista e democrática? 

A aplicação da sequência didática permitiu um melhor aprendizado de 

conceitos químicos, assim como possibilitou diálogo com questões presentes 

em nossa sociedade, principalmente no tocante aos mitos acerca da ciência. 

Além disso, permear o diálogo, debate, experimentação e construção no ensino 

de ciências é uma habilidade necessária para uma melhor compreensão de 

conceitos científicos. 

Foi possível inserir questões de gênero na ciência, questionando 

valores, desconstruindo estereótipos e principalmente discutir paralelamente o 

cenário do meio científico atual em que cada vez mais mulheres participam do 

desenvolvimento tecnológico e científico. Contextualizar a participação das 

mulheres na história da química é uma forma de promover uma visão mais 

democrática da ciência e principalmente dar visibilidade à cientistas que 

contribuíram para a construção e sistematização do conhecimento químico.  

Intervenções dessa natureza devem servir para a transformação da 

concepção naturalizada em relação a gênero de determinadas atitudes 

escolhas, comportamentos. Há diferenças sociais entre os gêneros, entretanto, 

elas não podem ser levadas a um nível de discriminação e limitação da 

aprendizagem dos mesmos. Para isso, todas as licenciaturas e formações 

continuadas devem se ater a discutir questões de gênero para uma melhor 
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compreensão desse conceito, visando a ruptura de pensamento findado no 

determinismo biológico. 

As questões de gênero devem ser trabalhadas em todas as disciplinas, 

não necessariamente de forma direta aos conteúdos. Que, ao menos, os 

professores tenham uma perspectiva construtivista do que é gênero, 

compreendendo que seu entendimento e discussão crítica serve como 

ferramenta na transformação dos estudantes. Professores devem compreender 

que seu discurso é capaz de ajudar a difundir mitos como que os meninos 

sempre se sobressaem em matemática. Essas expectativas podem limitar as 

meninas e contribuir para discriminações de gênero. 

Contudo, aproximar discussões de cunho sociológico dentro do ensino 

da química por meio da história da ciência serviu como meio de discutir as 

concepções que os estudantes apresentaram sobre natureza da ciência e 

gênero, por meio do questionar, refletir e discutir em sala de aula. Possibilitar 

espaços em sala de aula em que os estudantes possam discutir questões que 

envolvem a cultura científica e a sociedade é de tamanha relevância quando se 

pretende formar indivíduos numa perspectiva democrática e cidadã. 
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APÊNDICE 01 – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS ESTUDANTES 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Estudantes 

Você(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa para a construção de 

uma dissertação de mestrado. Um dos principais objetivos deste estudo consiste em 

realizar um levantamento referente à visão que professores das Ciências Naturais e 

Matemática e alunos da Educação Básica possuem acerca da relação entre Ciência e 

Gênero. Os dados coletados serão úteis para a elaboração de um estudo que conterá 

reflexões e sinalizações sobre a temática no âmbito da formação de professores.  

A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, você poderá 

desistir da participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição em que o mesmo estuda. 

___________________________________________ 

Luis Victor dos Santos Lima  

Mestrando em Ensino de Ciências Naturais e Matemática e Professor de Química pela 

Secretaria de Educação da Paraíba 

Eu, 

_______________________________________________________, após 

a leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador 

responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente 

informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária. Estou ciente 

também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido e da 

garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto 

expresso minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo. 

 

 

Santa Rita, ____ de .__________________ de ______ 

 

_________________________________________ 

Assinatura  
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Caracterização 

Gênero: (   ) Feminino (   ) Masculino (    ) outro 

Idade: ________ 

Série: ________ 
Questionário 

1. O que você entende por Ciência? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Qual seria, em sua opinião, a importância e necessidade da Ciência em nossa 

sociedade? Como, até o presente momento, as questões referentes a Ciência são 

abordadas em sala de aula? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

3. “Cientista”. Como é? Desenhe como acreditar ser! 

 

 

 

4. Você sabia que na área das Ciências Exatas e Engenharias existem poucas 
mulheres? A que causa você atribuiria para esse fenômeno? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

5. Dos conhecimentos adquiridos até esta série escolar, você tem conhecimento da 
participação de alguma cientista em algum episódio importante para a ciência? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Caso deseje, faça alguma consideração acerca do questionário. 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
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APÊNDICE 02 – ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE ENTREVISTA  

Roteiro de Entrevista para os professores/as 

Caracterização 

Gênero: (   ) Feminino (   ) Masculino 

Disciplina(s)/Tempo de atuação docente: (   ) Biologia (   ) Física (   ) 

Matemática (   ) Química. __Anos 

Nível de atuação: (   ) médio (   ) fundamental (   ) infantil 

 

1. Formação Inicial/Instituição:  
 

2. O que te motivou a escolher a se graduar nessa disciplina que és docente?  
 

3. O que você entende por Ciência? Para que ela serve? 
 

4. O que você entende por Gênero? 
 

5. Em sua disciplina, você observa um rendimento maior por parte dos meninos 
ou das meninas? A que você atribui isso? Queria seu comentário 
 

6. Em sua(s) disciplina(s) de atuação docente, há possibilidade de abordagem de 
questões referentes à igualdade de gênero? Justifique.  

 

7. Caso a resposta para a questão anterior tenha sido NÃO, aponte então, uma 
possível disciplina em que tal abordagem seria possível. Justifique  

 

8. Em sua disciplina ou outra da sua área de concentração, você conhece 
cientista(s) mulher (es), que tenha(m) realizado algum feito significativo à 
Ciência? Está presente em algum livro didático que você conhece? 

 

9. Você acha que uma inclusão de cientistas mulheres nos livros didáticos seria 
interessante e necessária  para o Ensino de Ciências e Matemática?  

 

10. Você sabia que inúmeros estudos apontam que na área de Ciências Exatas e 
Engenharias há uma quantidade maior de homens que mulheres? A que você 
atribui tal quadro? Comente tentando relacionar com o que vivenciou em sua 
formação. 

 

11. ATENÇÃO: Pergunta destinada apenas à mulheres: Durante a sua formação 
superior, você sentiu um tratamento diferenciado, privação, violência pelo fato 
de ser mulher? Comente de forma sucinta.  

 

 

12. Você desejaria fazer algum comentário sobre esta pesquisa e/ou questionário? 
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APÊNDICE 03 – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS 

PROFESSORES 

Transcrição da Entrevista com o professor de Matemática Ronaldo 

(Realizada na sala dos professores da escola em que trabalhamos as 17h48m 

do dia 05 de Maio de 2015, Duração total: 19m52s) 

(Inicialmente, de forma breve, apresentei a proposta da minha pesquisa) 

Você é professor de Matemática há quanto tempo?  

Há 14 anos. 

Apenas matemática? 

Já dei aula de Física. 

Só física e Matemática? 

Sim 

Sua formação inicial é matemática mesmo? 

Sim 

Algum fator te motivou para escolher essa área? 

Facilidade com cálculos 

Desde a educação básica? 

Sim 

E você lembra como era a composição de sua turma quanto ao gênero? 

Ao gênero... a turma que você diz é a da graduação? 

Sim, da gradução 

Como você sabe atualmente a universidade, pelo menos na época que estudei, 

é você não tem contato com as pessoas de seu período, são poucos e raros, ai 

você paga disciplina com pessoas de outros períodos, adiantados e atrasados, 

mas quanto ao gênero...era normal, diverso tinha pessoa de todas as opções 

sexuais 

Bem, mas me refiro a composição quanto a homens e mulheres, tinha 

mais homens, mais mulheres? 

Ahh tá! Depende... tinha de toda forma Luís, tinha algumas que tinha uma 

maior quantidade de homens, outras de mulheres. 

Certo... então, o que você entende por Ciência? 
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Eita... o que entendo por ciência...boa pergunta... agora vai ter que parar isso 

por que não lembro 

Não se preocupe, temos o tempo que for preciso... quando falo Ciência o 

que vem em sua cabeça? Qual o entendimento que tens? 

Rapaz... boa pergunta agora (entrevistado ficou um longo tempo calado 

demonstrando estar pensando)  

Qual seria a serventia dela, já que o conceito não vem 

Cara, agora você me pegou.... para que serve a Ciência... 

De forma mais geral.... 

(entrevistado ficou em silencio por um longo tempo pensando) é Ciência serve 

para... para que?....(pausa longa) boa pergunta viu Luís! (pausa) para que 

serve a Ciência.... pule ai para outra pergunta, tem outra? (risos) 

Ok, temos mais algumas... Gênero. Falamos agora de gênero na 

composição da sua turma de graduação, qual o entendimento que você 

tem de gênero ? 

Qual o entendimento que tenho de gênero... 

Sim 

É tradicionalmente temos o gênero masculino, feminino e outros, não é? São 

esses três gêneros que trabalhamos atualmente.... mais alguma sobre gênero? 

Temos relacionadas. Na sua disciplina matemática, você observa um 

rendimento maior por parte das meninas ou dos meninos? 

Das meninas 

A que você atribui isso? 

Ahhh que atribuo isso...acho que por que as meninas, as mulheres, são mais 

atentas, mais atenciosas nas atividades do que os homens, que de certa forma 

são relapsos e na maioria das vezes levam as coisas muito na brincadeira e 

por isso que o desempenho das meninas é melhor. 

Ok, na sua disciplina matemática, você acredita que há possibilidade de 

abordar questões referentes a igualdade de gênero? 

Se há possibilidade de que? 

Sim, se na matemática você trabalhar situações que envolvam questões 

de igualdade de gênero? 
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Sim... dá para se trabalhar, por exemplo, em estatística uma coisa assim você 

pode abordar quantas pessoas são do sexo masculino, quantas são do 

feminino, ou outras opções... 

Bem, entendi. Mas a questão que falo é voltada mais para as relações 

sociais, trazer uma abordagem mais social para a matemática da natureza 

do gênero 

Social...(pausa)...  

Você consegue ver esse viés na matemática, de aproximar questões 

sociais? De uma forma geral além do gênero. 

(entrevistado pensando calado)... bom assim...com relação a gênero.... 

relações sociais sim... daria para trazer (parte não bem compreendida) agora 

que se fala muito em economia com o cotidiano das pessoa, aumento de 

energia, aumento de tudo, essas coisas podemos aproveitar bem na área da 

matemática.  

E quanto ao gênero? 

Bom (risos)... a gente tenta né, trabalhar essas possibilidades o problema é 

que depende de turma para turma, tem turmas que não se mostram acessíveis 

a esse debate, tem muitos alunos que por questões tradicionais não estão 

abertos para essas questões. Daí quando você vai trabalhar alguma coisas 

voltada para o gênero eles não vão ser receptivos. 

Eles mostram resistências 

Com certeza! Mostram resistência. 

Certo... é, na matemática você conhece cientistas mulheres que tenham 

trago contribuições significativas para ela? 

Mulheres.... (pausa) rapaz...(pausa)... assim por que todos matemáticos 

importantes que conheço são do sexo masculino e não tou lembrando de 

nenhuma mulher. 

Você não lembra ou não conhece? 

Na verdade posso não conhece. Assim, todos matemáticos importantes, pelo 

menos os que conheço, (risos) são homens. 

Agora vou trazer para ti um informação, não sei se você sabe mas na área 

das ciências exatas e engenharias há um quantidade de homens do que 

de mulheres, você sabia disso? 

Não 
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Você não sabia disso? Que há uma maior composição masculina que 

feminina? 

Sim dá para...não sabia, você ta falando ai baseado em estatísticas né? 

É  baseado em levantamentos e pesquisas nessa área... ai eu queria saber 

de você, é... a que você acha que se tem esse quadro, por que você acha 

que há uma pequena representatividade das mulheres ainda? 

(Silenciado pensando) 

É sua opinião 

Ainda há pouca representatividade né....(pausa longa) você fala com relação 

ao ensino superior, né? 

Sim, no ensino superior 

A questão das engenharias ainda é maioria do sexo masculino 

Isso 

Como explicaria isso...meu deus... (pausa longa)...bom, é... você havia me 

perguntado antes quem tinha maior rendimento se era homens ou mulheres, 

né? E eu falei que era as mulheres, daí você ta falando quem em relação as 

engenharias e exatas a maioria são homens...  

Sim 

ai qual seria o motivo que justificaria isso. 

Uhum, em seu entendimento 

No meu entendimento 

Por que tão poucas? 

(pausa) por que tão poucas... talvez seja questão dos cálculos, das físicas, das 

químicas que são disciplinas muito, digamos assim, difíceis, são disciplinas que 

talvez afugente as mulheres e os homens se deem melhor nessas áreas, creio 

eu, geralmente as mulheres procuram áreas de humanas... trabalham mais 

com a questão social, e a questão das letras, da pedagogia, dessas coisas 

pedagógicas e isso talvez chame mais a atenção das mulheres, na minha 

opinião. 

Certo, então, você não lembrou de nenhuma cientista mulher, existem 

algumas mulheres na história da matemática, daí eu pergunto a você, 

você acha que nos livros didáticos a inserção dessas figuras, dessas 

mulheres... 

Na história da matemática existem mulheres? 
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Sim, existem. Ai pergunto a você, será que isso seria necessário fazer nos 

livros didáticos, essa inserção dessas mulheres que participaram do 

processo de construção da matemática? 

É como você ta falando, talvez tenha existido mulheres importantes na historia 

da matemática, porém talvez as coisas que elas fizeram não tiveram tanta 

repercussão quanto a que os homens trabalharam 

Por exemplo....? 

Teorema de Pitágoras, Teorema de Talles, a fórmula de Báskara, então são 

coisas que se espalhou por todo mundo então ficou simples de identificar que 

foram feitas por homens, e talvez as coisas que algumas mulheres fizeram não 

tiveram essa mesma repercussão. 

Entendi...bem então, eu queria agora, para finalizar, saber se você tem 

algum comentário para acrescentar a algumas das perguntas feitas até 

agora, se quiser acrescentar algum comentário, alguma consideração  

Não alguma pergunta, mas eu queria entender o que você ta procurando saber, 

qual o motivos das mulheres estarem pouco inseridas na Ciência, é o objetivo 

da tua pesquisa? 

Não necessariamente, como minha pesquisa trabalha com professores e 

alunos, existem estudos que se fazem desde meados dos anos 60 para 

cá, que busca dá visibilidade a muitas mulheres que ficaram marginais à 

historia da ciência, e principalmente fazer denuncia de que o bem estar 

social e o desenvolvimento tecnológico estavam andando de mãos dadas, 

ou seja, que a ciência estava contribuindo para o bem estar da sociedade, 

quando na verdade não estava. E além disso, estudos são feitos desde 

essa época para questionar essa subrepresentação das mulheres na 

ciências e quais seriam as consequências, entende? Então, essa 

subrepresentação exercem influencias desde a formação de professores 

até nosso discurso em sala de aula, então, é necessário rever a formação 

dos professores, os materiais didáticos, por que os dois, por exemplo, 

possuem caráter tendencioso quanto ao gênero. Eles acabam 

privilegiando a imagem do homem como o único capaz de fazer ciência, 

como o único protagonista homem que falo é quanto ao gênero, homem 

masculino em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico, 

enquanto as mulheres são excluídas, dos processos de formação, dos 
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materiais didáticos que são tendenciosos quanto ao gênero. Quando a 

gente sabe que o gênero é um construção social, a gente nasce macho e 

fêmea e nos tornamos homens e mulheres ao longo do tempo, por atos 

como “menino isso não é coisas de homem não”, “rosa é coisa de 

mulher” 

Mas você sabe que essa questão, se você fizer uma pesquisa, questão social 

que antes era a mulher era criada para ser dona do lar 

Em algumas culturas 

Em algumas culturas...? 

Sim, algumas. Pois há culturas em que mulheres saem à caça, perfuram 

poços, como algumas tribos na África 

Agora, né Luís? 

Não, historicamente temos esses registros 

Agora né... 

Não, historicamente esses papeis sociais variam conforma a civilização. 

Na nossa civilização, realmente isso é verdade. 

Entendi, mas a maioria das mulheres em nosso meio eram educadas e criadas 

para lavar, passar, mulher inteligente era aquela que sabia cozinhar, custurar, 

bordar, educar os filhos, então ainda acho que esses traços na nossa 

sociedade. 

Sim, e esses traços são fortalecidos pela sociedade, quanto pela mídia. 

E tentam encobrir essas coisas dizendo que homens e mulheres tem as 

mesmas oportunidades, dizendo que ganham a mesma coisa, onde sabemos 

que é mentira. De certa forma isso serve apenas para encobrir as verdades. 

Esse relato que você falou, assim, eu tinha uma noção que a maioria era do 

sexo masculino né, mas não tinha certeza que era a grande maioria, então 

você me perguntou se tinha alguma matemática famosa ... e na mente não 

venho, e eu acho que pode ter, mas não teve essa grande visibilidade. 

Pois é... Muito obrigado pela sua contribuição Ronaldo. 

Vou ficar te devendo o que é Ciência, certo (risos)? 

Tudo bem, numa próxima.  
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Transcrição da Entrevista com o professor de Química Vanildo  

(Realizada na sala dos professores da escola em que trabalhamos as 20h28m 

do dia 18 de Maio de 2015, Duração total: 13m05s) 

 

(Inicialmente, de forma breve, apresentei a proposta da minha pesquisa) 

Então Vanilido, você dá aula de Química há quanto tempo? 

Há 7 anos 

Apenas de química?  

Sim 

Sua formação? 

IFPB, prestes a terminar. 

O que te levou a escolher a licenciatura em química? 

A questão que me motivou foi minha professora da época, eu gostava muito de 

química na época que estudava 

Quem era sua professora? 

Iraci. Gostava da matéria e me dava bem 

Me diga uma coisa, na sua turma de graduação como era a composição 

da turma em relação ao gênero? Tinha mais homens, mais mulheres? 

Tinha mais homens do que mulheres 

Bem, agora farei uma pergunta é pertinente a essa questão, durante a tua 

formação você presenciou algum tratamento diferenciado por parte de 

seus professores com as mulheres, pelo fato de serem mulheres, alguma 

violência, algum tipo de situação constrangedora. 

Que eu me lembre....não.  

Certo, o  que você entende por Ciência? 

(pausa) Ciência é a questão de como se diz... buscar, mostrar a questão...de 

nos mostrar o que não conseguimos entender,  de explicar as coisas de modo 

geral, ciência para mim entendo por isso, para a melhoria do conhecimento das 

coisas. 

E por gênero, você conhece esse termo? 

Já, já 

Que entendimento você tem? 
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Como é que se diz...genero para mim é uma denominação social, questão de 

gênero essas coisas, ao contrario de macho e fêmea, gênero é bem diferente. 

Acho que macho e fêmea é uma questão biológica falando, agora gênero é 

uma questão social. Creio que denominaram o masculino e o feminino. 

Em sua disciplina, de química, você observa um rendimento melhor por 

parte dos meninos ou das meninas? 

Das meninas 

A que você atribui isso? 

Bem, pelo seguinte motivo, a sociedade em si é uma sociedade é dita...como 

se diz.... como.... é... machista, ou muitos falam  (trecho incompreensivo) .... 

mais o desenvolvimento elas são mais dedicadas ao trabalho, do estudo que o 

homem. Pela questão de como a sociedade já dita as coisas, fala que não é 

machista mas é, a mulher tende a se esforçar e destacar, e se destaca na 

questão dos estudos. 

Em relação ao estudos? 

Sim 

Então você reconhece que há essa discriminação  

Existe 

Você já presenciou alguma espécie de competitividade em sala de aula 

baseada nessa diferença de gênero entre os alunos? 

Já já...e  muita. 

Poderia descrever ? 

Questão de você querer almejar... questão de você querer se destacar em sala 

de aula para conquistar, como se diz, um estágio ou como se diz... um 

projeto... sempre tem essa questão do destaque. 

Bem, na química você consegue você consegue ver a possibilidade de 

abordagem de questões referentes à igualdade de gênero ? 

Na química... na disciplina? 

Sim. Na disciplina 

Está havendo, mas antes não havia, agora tá tendo essas questões na 

disciplina de Seminários, essas questões de temas sociais. 

Bem, mas me refiro à educação básica 

Ahh.. na educação básica? 

Sim 
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Ahh...não. 

Então você acha que qual disciplina poderia fazer isso na educação 

básica? 

Na educação básica...eu acho que sociologia, essas coisas, filosofia, nessas 

áreas mais... mais química não 

Na química você conhece alguma cientista mulher, que tem realizado 

algum feito significativo? 

(pausa).... na química... famosa Marie, Marie Curie que trabalhou com 

radioatividade, só. Não lembro de outra... ali só são destacado os homens, mas 

acho muitas cientistas tiveram contribuição mas não foram destacadas. 

A Marie se faz presente nos livros didáticos? 

Sim 

É você acha que a inclusão de cientistas mulheres nos livros didáticos 

seria interessante e necessário para o ensino de ciências e matemática? 

Sim, com certeza 

Por que ? 

Por que mostra que...quebra esse paradigma de que só quem se destaca é o 

masculino, e que o feminino também tem essa questão de destaque, e também 

mostra ao pessoal, as meninas no ensino médio, que elas que não só é a área 

dos homens, mas que a mulher também pode se destacar, e muito. E se 

destacam 

Você sabia que inúmeros estudos apontam que na área das ciências 

exatas e engenharias, há uma quantidade maior de homens do que de 

mulheres? 

Sim 

A que tu atribui esse fato? 

A essa questão... do... como se diz... da sociedade designar que aquela área 

da engenharia é mais apropriada para o sexo masculino do que o feminino 

O que você acha disso? 

Acho isso pura lorota 

Por que? 

Eu acho Luis, que você dizer que aquela área é mais própria não existe, 

depende do desenvolvimento de cada um, e a mulher ela no caso ela é mais 

dedicada na questão do estudo. 
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Tu poderia fazer um paralelo com o que vive na tua formação em relação 

a isso? 

O que define a questão da área... assim, não voltando para a química, mas 

assim, acho que você deve entender isso, por exemplo, a pessoa que é 

homossexual, eles dizem que essa área não é para eles, tem que ir para a área 

de saúde, de enfermagem, isso não existe.... questão de gênero não influi. 

Para terminar, gostaria de saber se você tem algum comentário a fazer 

sobre essa pesquisa, ou adicionar alguma fala a alguma questão 

colocada durante a entrevista. 

Adicionar não, mas eu achei ótima tua pesquisa, com gênero 

Você acha que é importante e ter essa abordagem nas ciências, de forma 

geral? 

Com certeza, tem que ter. pois tem que quebrar esse conceito que a sociedade 

impõe que isso questão de gênero sexualidade... boa pesquisa, sem 

brincadeira, falando sério, não é por estar na sua frente. 

(risos) Obrigado, e em breve espero estar podendo trazer para ti os 

resultados, por que é uma pesquisa necessária em um mundo que se 

presa educação para a cidadania 

Exatamente 

A gente rever alguns valores que são pregados, como voce mesmo disse, 

como a ciência ser coisa de homem 

Isso, engenharia coisa de homem, pessoal do gênero, alias, por que tem 

gênero e sexualidade né? Essas coisas como falei, quem é homossexual tem 

que ir para a área de saúde, fazer enfermagem, ou não sei o que....essas 

coisas, e no caso das mulheres, e nessas áreas que nas engenharias quem 

tem que trabalhar só é homem deve ser quebrado 

Onde você acha que isso deve começar a ser quebrado 

No ensino médio, no fundamental não, por que eles já vem Luis com a cabeça 

com a formação de casa, e se a gente não conscientizar eles, eles não mudam 

não . 

Muito obrigado pela sua contribuição, gostei muito de nosso diálogo! 
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Transcrição da Entrevista com o professor Roneles de Física 

(Realizada na sala dos professores da escola em que trabalhamos as 17h45m 

do dia 09de Junho de 2015, Duração total: 26m23s) 

(Inicialmente, de forma breve, apresentei a proposta da minha pesquisa) 

Primeiro, sua formação é em Licenciatura em Física? 

Sim, Licenciatura em Física. Ai fiz mestrado na Engenharia Mecânica por que 

era uma área que eu gostava da parte experimental, daí procurei algo mais 

prático,  e hoje tou fazendo doutorado na mesma áreas que tem conteúdos 

voltados para a Física.  

O que te motivou a escolher a Física? 

Olha... o que motivou a escolher Física foi que no meu ensino médio eu 

gostava de calculo, era muito bom em matemática, em física, e em química... 

mas sonhava em fazer uma engenharia mas não tinha condições por que eu 

sempre estudei em escola pública ai tinha uma condição, vamos dizer assim, 

social muito precária, então eu não tinha condições de sei lá, ou conteúdo 

suficiente para concorrer, e na época os PSS era mais difícil de entrar na 

universidade e eu queria de qualquer maneira sair da minha situação de 

pobreza, entendeu? Daí eu fiz o curso por ter concorrência baixa e pensava 

que quando entrasse na universidade poderia mudar de curso, mas acabei 

ficando na Física gostando. 

E na sua turma, como era a composição? Tinha mais homens, mais 

mulheres? 

Não, na minha turma, eu lembro que entrou quarenta alunos e se tinha 

assim...eram duas mulheres...e pra se formar só saíram dois (alunos). 

E essa mulheres se formaram? 

Não se formaram. 

Mas no seu curso você conhece colegas mulheres? 

Conheço, conheço mais muito pouco. É um curso muito masculino; 

Ok. É, você chegou, já que trabalhou com poucas mulheres, algum 

situação em que pelo fato de ser mulher dificultou alguma conquista, 

alguma oportunidade no curso. 

Não, no curso não. Em hipótese alguma. Dentro do próprio curso... tinham 

muitas professoras mulheres. 
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Ahh tinha professoras? 

Tinha sim, tínhamos um respeito e até hoje é uma das que os alunos reclamam 

muito por ela ser muito rigorosa, exigente, entendeu? Então não tinha esse 

problema de ser mulher, homem.... não presenciei nada não; 

Mudando um pouco de contexto, o que você entender por ciência? Em 

sua concepção o que é ciência? 

Na minha concepção... (entrevistado dá uma pausa longa) eu tenho que dizer 

com minhas próprias palavras?  

Sim. Estou aqui apenas para colher suas concepções. 

Ciência....eu acho que na minha concepção, hoje em dia, a ciência tá sendo 

responsável por transformar a sociedade por completo. Então ela é 

responsável por mudar concepções religiosas, filosóficas, hoje a ciência é 

responsável pela transformação do modo de as pessoas viverem hoje. 

Certo, mas isso seria, no meu entendimento, a tua concepção para a 

utilidade dela, mas em si, o que é ciência? 

Na minha concepção? 

Sim 

(pausa longa) eu tenho que falar assim mesmo? 

Sim, fique a vontade 

Bicho... e se eu disser que não sei? 

Tudo bem, é uma resposta. 

Vamos para a próxima (pausa) por que existem várias definições de ciência... e 

... por exemplo se eu pegar um ramo da Física, a Física é uma ciência. Se 

pegar num lado mais social, a Filosofia é uma ciência. 

Sim, são ramos da ciência. Mas entenda, quando dizemos, por exemplo, 

“Química é a ciência que estuda as transformação da matéria” ou “A 

biologia é a ciência que estudar a vida”, o que é essa “ciência” que tanto 

se fala? 

Não sei. Não tenho concepção alguma 

Tudo bem, no final retonamos 

Você já ouviu falar de gênero? 

Gênero... já ouvi falar. 

O que você entende por gênero? De modo social 

Gênero...modo social 
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(pausa longa) gênero não tem a ver com... eu acho que tem a ver com questão 

de você...tá relacionado com, por exemplo, preconceito homem ou mulher? 

Não com preconceito, mas muitos dos preconceitos eles tem como base 

a diferença entre os gêneros. Por que o gênero que nos referimos é 

homem e mulher. 

Isso 

Qual seu entendimento sobre isso? 

Bem, eu acho que hoje em dia na sociedade existe uma definição muito, vamos 

dizer assim, consolidada do que é o gênero. Dizer: é homem, é mulher. Eu 

acho que nos últimos anos, vamos dizer assim, a própria sociedade tá se 

transformando essa concepção, por exemplo, hoje em dia não se tem um 

preconceito tão significativo quanto antes. Então, eu acho que hoje em dia essa 

concepção de gênero de homem e mulher, ela ta mudando, isso ai tá evidente. 

Não... existe ainda a questão do preconceito, por exemplo, se você pegar há 

10 anos atrás, isso era muito significativo para a sociedade, era terrível para 

uma família dizer assim eu tenho um filho gay, chegar para um pai e dizer eu 

sou gay, era como se ele fosse expulso da família. 

Certo, mas isso que estamos falando envolve sexualidade. 

Sim sim, sexualidade, isso eu sei. Mas eu acho o gênero hoje ele tá bem 

consolidado, homem e mulher . 

Quanto tempo você dá aula? 

Cinco anos 

Nesses cinco anos que você dá aula, você consegue perceber quem tem 

um rendimento maior, se é meninos ou meninas? 

Meninas. 

A que você atribui isso? 

Hoje eu observo que é, vamos dizer assim, 70% dos meus alunos das duas 

escolas em que dou aula, é as meninas tem um rendimento bem superior ao 

dos meninos. Isso eu comecei a observar que ao longo desses cinco anos vem 

apliando, eu vejo que a maioria dos meninos, até as vezes eu brinco dizendo 

que isso na área de exatas quem tende a ter rendimento melhor são os 

meninos. 

Isso como você disse, quem predomina são os homens. 
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Mas hoje tá diferente, vejo que as meninas se dedicam mais, elas são mais.... 

dedicadas. 

Então, aproveitando essa situação, vou para uma questão que envolve 

esse assunto, como você mesmo disse que na física tem muitos homens, 

de forma geral, pesquisas indicam que nas ciências exatas há 

predominância de homens. Baseado no que você falou, por que tão 

poucas mulheres ainda no ensino superior? Por que será? 

Eu acho assim, por que poucas mulheres... eu acho assim que...é, de modo 

geral a tendência das mulheres é ir para as áreas de saúde, quando não vai 

para área de saúde vai para a área de humanas, entendeu? Também, existe 

vamos dizer uma concepção de que esses cursos da área de exatas são muito 

difícil, tem a questão salarial que vai influenciar, então vejo assim, na hora da 

escolha, essa preferência pela área de humanas, por que geralmente o que eu 

observo, as meninas que são boas alunas em física elas também são boas 

alunas na área de humanas, então na escola ela vai dar preferência para a 

área de humanas. 

Se uma aluna chegar para ti e dizer que pretende fazer graduação em 

alguma ciência exatas, o que você diria? 

Ahhh, eu apoiaria menos, eu hoje, não aconselharia nenhum aluno meu seguir 

a área da docência, isso eu sou muito... não aconselho, por que como eu fiz 

mestrado na engenharia mecânica, então eu acho que a engenharia ela 

trabalha muito assim, com a prática, com a aplicação do conhecimento, então 

como eu vejo a profissão de professor no país é muito desvalorizada, tem a 

questão da violência, tem todo o contexto social de desvalorização da 

profissão, então eu não aconselho um aluno meu, que é bom em calculo, na 

área de exatas a seguir a carreira de docência  

Na física, você consegue possibilidade de abordar alguma questão 

referente a igualdade de gênero? 

Não, eu não vejo essa possibilidade... agora assim, o que acontece muito 

assim, se uma aluna se destaca mais na área de exatas, como já aconteceu, 

de dizer “ah meu pai quer que eu faça engenharia” então, assim eu acho que 

tem uma preferência nesse sentido, assim da própria família. Mas eu não vejo 

diferença não. 
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Mas assim, entenda, nossa sociedade é muito preconceituosa, queria ver 

se vc consegue ver na disciplina tem espaços em que você promova 

discussões de igualdade de direitos entre os gêneros. 

Claro que sim, por exemplo, eu sou professor de física, mas você observa 

muito, principalmente nas escola que dou aula no interior, e que tenho alunos 

homossexuais e você presencia o preconceito, vamos dizer assim, da maioria 

da turma em relação a ele, entendeu? E geralmente eu sou muito critico com 

relação a controlar isso, ai no caso eu não admito isso e tento controlar a 

situação. 

Daí isso seria um tipo de ação que independe do assunto e da disciplina. 

Sim sim 

Bem, na física, você conhece alguma cientista mulher que foi importante 

para algum episódio, a construção de algum conhecimento na física? Que 

tenha realizado algum feito significativo? 

Como é o nome daquela cientista que descobriu o Rádio (elemento químico)? 

Marie Curie? 

É, ela é física. Que vem na lembrança apenas ela.  

Mas você conhece outras? 

Que eu esteja lembrado... deixa eu ver.. que fez algo significativo...nao, só 

essa. 

A Marie ela se faz presente nos livros de física? 

Sim, em alguns livros 

Você sabe que tem existiram outras cientistas na física, essa área em que 

desenvolvo meu trabalho de mestrado, ela vem trabalhando no resgate de 

figuras de cientistas mulheres que deram contribuição mas não são 

tiveram visibilidade, daí queria saber de você, conhecendo essas 

cientistas mulheres, deveria haver figuração dessas nos livros didáticos? 

Sim, com certeza! Nesse contexto existe uma....na verdade na física existe 

mais, vamos dizer assim, 99% dos cientistas foram homens, mas isso seria 

importante para quebrar esse preconceito de que...muitas vezes, no caso, 

presencio o nome da Marie, mas em muitos livros, nessa coleção nova que 

recebi não destaca ela na parte de física moderna, então isso depende muito 

do auto do livro, então eu acho que se desse mais ênfase pelo feito dela na 
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física seria muito importante, acho que a maioria dos alunos só vê nomes de 

cientistas homens nos livros. 

Para terminar, queria saber se deseja acrescentar algum comentário a 

essa pesquisa que venho realizando, ou com relação a alguma pergunta 

do questionário? 

Hoje eu vejo essa discussão de gênero muito importante, por que você muitas 

vezes você quebra essa preconceito existente na sociedade no geral. 

Geralmente você, se você fala para um aluno que um cientista, sei lá, dá uma 

concepção de estranho para ele por que a maioria vê dessa forma é, e com 

isso você consegue quebrar um pouco o preconceito que há nessa área da 

ciência. Geralmente, por exemplo, você diz “um cientista” dá aquela visão 

diferenciada, daí quando você fala “uma cientista” o pessoal já (expressão de 

desprezo?). 

Como assim? 

Por exemplo, eu lembro que uma vez que quando eu tava pagando uma 

disciplina de estrutura da matéria I, ai um dos meus colegas ele era muito é.. 

vamos dizer assim, preconceituoso nesse sentido, ele dizia que uma mulher 

que escolhe a física é por que ela é lésbica. Então, geralmente existia, até no 

próprio departamento, as professoras que eram do departamento, havia 

comentário de alunos que elas eram lésbicas. 

Mas de onde eles tiravam esses comentários, de que elas eram lésbicas? 

Eles tiravam que, por exemplo, achavam que para ser cientista tinha que ser 

homem, e não uma mulher. Então na área de exatas existe muito isso, e na 

física tem muito isso, poucas, mas, vamos dizer assim, uma visão dos próprios 

alunos de graduação em física tem essa concepção. 

Obrigado pelo tempo concedido. 

Sobre aquela questão de ciência, acho que está relacionado coma  produção 

de conhecimento, no meu entendimento, vem a concepção de gerar 

conhecimento. 
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Transcrição da Entrevista com a professora Éricka de Biologia 

(Realizada na sala dos professores da escola em que trabalhamos as 21h08m 

do dia 01 de Junho de 2015, Duração total: 19m28s) 

 

(Inicialmente, de forma breve, apresentei a proposta da minha pesquisa) 

Quanto tempo você dá aula, e sempre foi de Biologia? 

Sempre de Biologia e já são dez anos. 

Dez anos. Nível de atuação na educação básica, sempre médio? 

Sim 

O que te motivou a escolher a Biologia, teve alguma razão específica? 

Uma decepção na área de saúde.  

Como assim? 

Porque eu fiz meu primeiro vestibular para Medicina, e fui classificada, na 

época era PSS, fiquei dentro das vagas, na 56º vaga, eu já estava dentro ai 

zerei Física no terceiro ano, e isso me desmotivou geral. Só que eu achava 

bonito a área, eu sempre gostei de Biologia, independente de querer ser 

médica, mas eu fui fazer o curso para não ficar parada, ai quando fosse no 

próximo ano pretendia tentar vestibular, só que eu me apaixonei pela área de 

um forma que eu nem me lembro de medicina, não me arrependo do que fiz, foi 

onde descobri minha vocação, hoje em dia você tem que saber onde quer 

trabalhar, tem que ter amor pelo que faz. Por que infelizmente não temos 

tantos recursos. 

Sem falar que vivemos em um tempo de profissionais pouco 

humanizados. 

Muiiiiiito. 

Me diga uma coisa, em sua turma de graduação, como era a composição 

da turma, tinha mais homens ou mais mulheres? 

Mais mulheres 

Mudando um pouco de contexto, o que você entende por ciência? Para 

que serve? 

Ao meu ver a ciência é tudo aquilo que se transforma, tudo que ao meu ver 

tenha a possibilidade de ser descoberto. Que a ciência, realmente, existe as 

ciências exatas, ciências da natureza, são estudos que estão abrangendo cada 
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dia e são unidade, e não podemos ver a ciência como estagnada, e sim como 

evolução. No meu ver, a ciência precisa e deve ser vista dessa forma, para 

você ter uma visão mais aberta e poder abranger a interdisciplinaridade, muita 

gente não tem esse foco. 

Poucas pessoas pensam como você, com essa visão de evolução, de não 

é algo que tá pronto engessado, sempre tá em evolução. 

Existem as pessoas e pessoas, existem professores que tomam a ciência 

como você falou, algo engessado, é aquilo e só posso explicar aquilo, eu não 

posso levar novidade para meu aluno? Claro que posso! Você tem uma base 

de Scielo, menino.... é vasto! E o aluno se interessa por novidade!  

E principalmente temas atuais e controversos. 

Não é obrigado seguir aquele paradigma todo tal. Tem o ENEM, até o PSS 

mudou para o ENEM, e o ENEM trata o que? A atualidade! Se você não 

atualiza um aluno seu como ele vai se sair na prova do ENEM?  

É verdade, ele vai ficar perdido. 

Se você não lidar com a interpretação de texto. Eu sou revoltada quando vejo 

um aluno que não sabe revoltar. 

Dois! 

Eles perguntam, você é professora de português para querer que a gente 

interprete? O ENEM não exige que você seja professor de português, ele exige 

que você saiba interpretar! Física, matemática, geografia, química, inglês 

E isso é uma habilidade geral a interpretação, não é algo restrito à língua 

portuguesa. E muitos acabam fazendo isso “ah isso é de português”. 

Bem, o que você entende por gênero? 

Atualmente, eu tava tendo até uma discussão dessa com um grupo de colegas 

de trabalho, porque eu não sei se realmente tá na nova ortografia, onde se 

condiz que o gênero em relação a sexualidade, gênero masculino e gênero 

feminino, eu tou levando para esse lado que é uma duvida que tenho e ia 

perguntar a alguém e você tocou no assunto e eu vou perguntar. Porque 

antigamente se dizia sexo masculino e sexo feminino. Mas alguém me falou 

que não se pode utilizar mais esse termo por preconceito. 

Não é por preconceito propriamente, é que há uma diferença entre sexo e 

gênero. Há uma diferença. 

Gritante. 
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Mas explico isso depois para ti, quero saber em seu entendimento, o que 

você entender por gênero? 

Rapaz, assim, na minha cabeça, por exemplo: gênero alimentício. O gênero 

alimentício para mim é um produto que preciso rotular de certa forma. Não é 

que necessariamente eu tenha que rotular, mas eu preciso compreender 

aquela estrutura toda para poder ter minha opinião. Então se eu sei que um 

gênero, independente de qual gênero seja ele, ele seja importante para mim 

compreender, eu preciso ir a fundo para compreender. Eu sempre fui curiosa 

com relação a esses tipos de termos, as diferenças entre eles, e ninguém 

nunca conseguiu explicar. 

Ao término eu explico, na verdade aproveitar o ensejo e explicar. A 

diferença entre gênero e sexo é que gênero, de modo geral, é uma 

construção social, por exemplo, não nascemos homens nem mulheres, 

nos tornamos homens e mulheres baseados no que o nosso meio, a 

nossa família, a sociedade, nos diz que é próprio para homem ou para 

mulher. 

É tipo uma rotulação. 

É uma construção ao longo do tempo, você vai percebendo as atitudes 

tidas como próprias para cada gênero. E o sexo é a questão biológica, 

macho e fêmea, baseado principalmente na questão das genitais, da 

ordem genética do sexo do ser humano. Daí essa é basicamente a 

diferença entre gênero e sexo. Só que o sexo ele foi necessário para se 

fundamentar o conceito de gênero, porque um dos conceitos de gênero é 

que gênero é uma construção social baseada na diferença percebida pelo 

sexo. 

E ainda continua introduzido no conceito 

Isso, o sexo se faz atrelado ao conceito de gênero. Na sua atuação 

docente você observa um maior rendimento por parte de meninos ou 

meninas?  

Equilibrado, depende da turma. Eu tenho turmas onde eu tenho mais mulheres 

do que homens, e as vezes os homens, poucos, alguns, eles se tornam mais 

interessados, as vezes são as mulheres.  

Então não é algo constante? Isso varia? 
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Sim. Não posso dizer assim “em todas minhas turmas as mulheres são mais 

dedicadas” não, há uma diferença, eles não se mantém em um padrão. 

Na biologia você acredita que há possibilidade de abordagem de 

questões referente à igualdade de gênero? 

Com certeza. Inclusive, com certeza!  

Você poderia explicar? 

Por exemplo, quando... eles sempre têm muitas dúvidas quando começamos a 

falar sobre reprodução humana, e entro nos animais no geral, eles sempre tem 

muitas duvidas sobre o hermafrodita. Dentro desse contexto desse tema, 

surgem perguntas e questionamentos que se fazem interessante com relação a 

distinção, daí entra as perguntas mais frequentes: o homossexualismo, a 

questão do respeito, a questão do trans, meninooo eles perguntam a diferença. 

Eles perguntam “professoras e já nasce assim, a genética explica?” eles 

tentam explicar na biologia algo que seja explicado para tal situação e eu 

sempre dou a seguinte resposta: opção de vida de cada ser humano, é 

individual de cada ser humano. Ele nasceu sexo masculino, mas as opções 

dele, no dia-a-dia, ele foi vendo que tinha gostos diferente, não é o motivo de 

você excluir uma pessoa que pensa dessa maneira, pelo contrário, agregue ela 

a você. Você vai ter ser mundo e essa pessoa o dela, você vai ter novos 

conhecimentos, se você pensar dessa maneira eu tenho certeza que o 

preconceito seria bem menor, e você aprenderia muito mais, Luis, com a 

diferença dos outros. 

Eu não sei você, mas quando eu toco nesse assunto em sala de aula, o 

numero de pessoas que usam de argumentos de caráter religiosos para 

justificar essas coisas é assustador, e no mundo de hoje em que 

preparamos nossos alunos para a cidadania é difícil até dialogar com 

pessoas que tem essa mente baseada em doutrinas religiosas. 

Assim, as turmas aqui a noite não são tanto focadas na religião, eles só dizem 

aquele preconceito típico da sociedade “ahh professora, mas homem tem que 

gostar de mulher”. Eles são ignorantes, não no sentido pejorativo, uma 

ignorância cultura, falta de informação. Então eu acho isso assim, bem 

interessante, é uma polêmica. Quando você lança esse tema se transforma, as 

vezes nem aula eu tou dando sobre o assunto e surgem que a biologia é uma 
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área que estuda o ser humano, independente de sua conduta, de sua genética, 

é o ser humano. 

Bem, perfeito! Estamos já chegando ao final. Na sua disciplina, você 

conhece alguma cientista mulher importante que tenha dado alguma 

contribuição importante na área? 

Luís, assim, de antigamente tem muito homem, Robet Hooke. 

Nos livros didáticos? 

Nos livros didáticos... até hoje... eu vejo mais em artigos. Mas os livros 

didáticos eles são muito conservadores de certa forma, vejo quem, por 

exemplo, Sonia Lopes, ela é uma autora e não uma cientista, ela só tá 

escrevendo aquilo para os leitores. Eu não vejo muito, para mim ser sincera eu 

não lembro o nome de nenhuma cientista, se me pedir uma lista de homem eu 

cito um monte. 

Agora pergunto a você, já que disse que tem alguns artigos que tem 

cientistas mulheres, daí pergunto, você acha que essa inclusão dessas 

figuras femininas nos livros didáticos na abordagem da biologia seria 

necessária? 

Com certeza. 

Por que? 

Como digo, cada um tem uma visão diferente. Talvez aquilo que foi descoberto 

há anos e anos atrás pode se ter uma nova explicação que ninguém é capaz, 

ou medo, para dizer que tá errado. Não é porque um cientista descobriu a 

célula que tenho que me conformar com aquilo. Hoje já se descobriu tanta 

coisa depois daquilo, e por que as mulheres não metem o peito e fazem? Qual 

o medo? Então eu acho assim, o meio vem crescendo, vem! Mas basta ter Mão 

de obra como eu falo, aquela Mao de obra capaz de seguir adiante e lutar 

pelos seus direitos e dizer “não, eu sou capaz também disso, e isso aqui é 

contribuição para um ensino médio melhor, então deveria ser incluso, por que 

não aceitar aquilo que achei e provei”. Falta esse tipo de pessoa, que faça isso. 

Penúltima pergunta, na verdade é um afirmação também, você sabia que 

estudos apontam que na área das ciências exatas e engenharia há uma 

grande quantidade de homens comparados com a de mulheres? 

Sim. 

A que você atribui esse quadro? 
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A procura. Até o próprio, como posso dizer...não é medo, receio de entrar em 

uma área em que os homens predominam, tem mulheres que vão em frente, 

dão a cara e se dão super bem. Tem outras que sentem-se constrangidas, 

como você falou, as vezes a religião, tem mulheres que se sentem 

inferiorizadas em determinadas áreas. Por exemplo, engenharia elétrica, 

engenharia Mecânica, é um curso onde predomina o público masculino, 

quando você vai olhar você vê mais homens. Eu já pensei em minha cabeça 

isso, por que isso? Eu já pensei em fazer uma pesquisa sobre isso. 

Na sua concepção, o que você acha que contribui para isso? 

Eu queria fazer uma pesquisa objetiva e subjetiva nesses cursos onde 

predominam homens, o por que desses homens predominarem e o por que 

dessas mulheres não quererem entrar nessa área. 

Eu posso recomendar algumas leituras para ti, artigos e livros sobre 

pesquisas nessa perspectiva.  

Porque assim, você ia tirar uma duvida de muitas pessoas, principalmente por 

curiosidade, por que as vezes você tem uma resposta formada na sua cabeça, 

mas tem pessoas que lhe dão respostas totalmente diferentes e que você 

nunca esperaria ouvir. Então será que tem um padrão? Será que existe algo 

que determina que elas não entre? O que assustam elas? Quais os medos? 

Quais as características principais que faz com que aquela mulher não queira, 

tenha medo. Não sei... é uma curiosidade minha, entendeu? Por que eu vejo, 

por exemplo, curso de nutrição é um curso onde você vê a predominância de 

mulheres, quando você vê um homem ele almeja a área esportiva, que 

querendo ou não continua no foco da masculinidade. Ele não que área clínica, 

por mais que ele entre ele já entra com foco de permanecer no que ele quis 

entrar, é diferente. Não é? Uma mulher, quer dizer que por que sou uma 

mulher e quero fazer engenharia mecânica eu tenha uma opção sexual 

diferente por isso? Existe muito preconceito com relação à isso. 

Demais, muito! Durante a sua graduação, você sentiu ou vivenciou algum 

tratamento diferenciado por ser mulher, alguma violência, algum 

constrangimento? 

Mulher sim, não tanto mulher, mas a idade. Eu me senti um pouco inferiorizada 

por ser nova, subestimada, não tanto na graduação, mas no meu primeiro 

trabalho. Eu entrei numa turma de terceiro ano científico, nunca tinha dado 
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aula, e eu era muito nova, muito menina, tinha 17 anos, eu era realmente uma 

menina, eu nunca fui de desenvolver rápido para essas coisas não, eu fui de 

desenvolver rápido para estudar, sempre foi comigo, sempre fui acelerada para 

isso, e eu consegui alcança meu espaço. Mostrei que independente de idade 

ou gênero, se eu tivesse lá na frente, soubesse o que tava fazendo, soubesse 

como fazer todo mundo ia lhe respeitar e foi o que aconteceu. Foi um impecilho 

a idade, nos concursos públicos, se empatasse o mais velho predominava, eu 

sempre fique revoltada com isso. Eu ficava desesperada quando vi isso nos 

editais, isso é injusto! Direitos iguais para todo, não deveria existir cota, deveria 

ser todo mundo com a mesma...as vezes acho que a própria sociedade impõe 

o preconceito, Luis. Eu não contra...não quer dizer que por que sou negra ou 

índia eu vou ter menos chances de passar, por que eu vou ter uma cota 

exclusiva para mim. As vezes você acaba se tornando um cidadão incapaz, é 

meu ponto de vista, eu sou um pouco revoltada com essas coisas de idade, 

desde que fiz o concurso do estado e empatei, e o terminou que o professor 

não assumiu e não fui chamado. Então ficou, marcado.  

Para terminar, Éricka, queria saber se você tem algo a acrescentar, a 

comentar sobre essa pesquisa, o tema ou sobre o questionário. 

É uma pesquisa muito válida. Foi muito produtiva para mim, principalmente por 

retroceder alguns conceitos que havia esquecido, que havia deixado de lado, e 

alguns pontos que podem ser estudados e aprendidos, reaprendidos. Hoje em 

dia tá tudo novidade, tudo que você aprende é lucro. 

Muito obrigado Éricka, adorei nossa conversa.  
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APÊNDICE 04 – Roteiro com a avaliação dos professores do material 

didático aplicado 

 

AVALIADOR 01 

 

Caracterização do Avaliador 

Graduação: Licenciatura em química 

Mestrado: Química /Doutorado: Química 

Disciplinas que ministra/ nível: Estágio supervisionado I e II / 3 Grau 

Instituição que trabalha: Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Roteiro de Análise 

Aula 1 – Introdução às relações de massas nas reações químicas 

 

 Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina de Química no ensino 

médio?  

Sim, possibilita o crescimento e o aprofundamento em conceitos, 

estimulando a curiosidade. 

 

2- Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para alguma 

outra disciplina?  

Qual? Sim, Biologia.  

 

3- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se pretende 

trabalhar?  

Sim 

 

4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o 

módulo melhor se adequasse para uso em sala de aula?  



128 

Optar por uma abordagem que apresente mais a história da química. 

Acredito que nessa perspectiva a abordagem vai desenvolver nos 

estudantes saberes que se fazem importantes.  

 

 Dimensão 2: Adequação Conceitual  

1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as 

páginas no qual foram encontrados os erros.  

Não 

 

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira 

coerente e seguem uma sequencia lógica? Caso haja problemas, indique a 

página e o conceito.  

Os conceitos estão bem estruturados, apresentados de forma crítica e 

organizados de maneira que orienta os conceitos de química.   

 

 

 Dimensão 3: Contribuição do material 

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada 

na dimensão 1? Se sim, quais são elas?  

Sim. É coerente com os objetivos, representa modelos teóricos 

indispensáveis como conhecimentos estruturantes e representa vias de 

acesso ao conhecimento. 

 

2- Quais os pontos falhos do módulo?   

Não destacar os conceitos. 

 

3- Que pontos, conceitos, imagens poderiam ser acrescidos para melhorar 

o material? 

 

4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química?  
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A estruturação dos conteúdos, propõe-se o estabelecimento de conexões 

entre conhecimentos relevantes, dando possibilidades de continuar a 

aprendizagem e ajudando o estudante a selecionar e avaliar novos 

conhecimentos e informações. 

 

Aula 2 – A Teoria do Flogístico 

 

 Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina Química no ensino 

médio?  

Sim. 

2- Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para alguma 

outra disciplina? Qual?  

Sim, Física. 

3- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se pretende 

trabalhar?  

Sim 

4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o 

módulo melhor se adequasse para uso em sala de aula? 

 

 Dimensão 2: Adequação Conceitual  

1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as 

páginas no qual foram encontrados os erros.  

Não 

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira 

coerente e seguem uma sequencia lógica? Caso haja problemas, indique a 

página e o conceito. 

 

 Dimensão 3: Contribuição do material 

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada 

na dimensão 1? Se sim, quais são elas?  
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Os conteúdos escolares apresentados diferencia conhecimento de 

informação irrelevante, contribuindo para combater  o cientificismo e o 

enciclopedismo no ensino de Química. 

 

2- Quais os pontos falhos do módulo?  

 

3- Que pontos, conceitos, imagens poderia ser acrescidos para melhorar o 

material? 

4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química?  

O professor pode trabalhar com os estudantes por meio de uma rede de 

conhecimentos integrando conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais provenientes de diferentes fontes, tais como conhecimento 

científico e tecnológico, práticas sociais e problemas sócio ambientais. 

 

Aula 3 – Lei de Conservação das Massas 

 

 Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina Química no ensino 

médio? 

 Sim. 

2- Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para alguma 

outra disciplina? Qual?  

Sim, Física e Biologia.  

3- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se pretende 

trabalhar?  

Sim. 

4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o 

módulo melhor se adequasse para uso em sala de aula?  

Apresentar mais imagens ilustrativas. 

 

 Dimensão 2: Adequação Conceitual  
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1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as 

páginas no qual foram encontrados os erros.  

Não. 

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira 

coerente e seguem uma sequencia lógica? Caso haja problemas, indique a 

página e o conceito.  

Sim. 

 

 Dimensão 3: Contribuição do material 

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada 

na dimensão 1? Se sim, quais são elas?  

À relevância da aplicação dos conceitos em situação cotidiana, 

diferenciando os conceitos segundo o grau de utilidade para o estudante. 

 

2- Quais os pontos falhos do módulo?  

 

3- Que pontos, conceitos, imagens poderia ser acrescidos para melhorar o 

material? 

 

4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química?  

O material estar organizado paulatinamente, articulando conceitos, trabalhando 

como um vínculo expresso com o cotidiano e práticas transformadoras 

caracterizando um processo de ensino aprendizagem.  

 

Aula 4 – O outro lado da Lei de Conservação das Massas 

 Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina Química no ensino 

medio?  

Sim. 

 

2- Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para 

alguma outra disciplina? Qual?  
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Sim, Física e Biologia. 

 

3- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se 

pretende trabalhar?  

Sim. 

 

4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o 

módulo melhor se adequasse para uso em sala de aula? 

 

 Dimensão 2: Adequação Conceitual  

1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as 

páginas no qual foram encontrados os erros.  

Não. 

 

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira 

coerente e seguem uma sequencia lógica? Caso haja problemas, indique a 

página e o conceito. 

 

 Dimensão 3: Contribuição do material 

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada 

na dimensão 1? Se sim, quais são elas?  

O módulo organiza os conteúdos na relação didática do geral ao singular 

com ênfase na versão de “totalidade da realidade”, que favorece uma 

aprendizagem contextualizada de forma dialógica.  

 

2- Quais os pontos falhos do módulo?  

 

3- Que pontos, conceitos, imagens poderia ser acrescidos para melhorar o 

material? 

 

4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química?   
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O material apresenta uma contextualização dos conteúdos incluindo ciência, 

à produção, aos contextos da tecnologia, da sociedade, dentre outros, e não 

apenas aqueles relativos ao cotidiano. 
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AVALIADOR 02 

 

Graduação: Licenciatura em Ciências com Habilitação em Matemática 

Mestrado: Tecnologia /Doutorado: Tecnologia 

Disciplinas que ministra/ nível: Matemática para o ensino técnico, Tecnologia e 

Sociedade I e Estudos Sociais em Ciência, Tecnologia e Gênero para o 

mestrado e doutorado. 

Instituição que trabalha: UTFPR 

 

ROTEIRO DE ANÁLISE 

Aula 1 – Introdução às relações de massas nas reações químicas 

 Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina de Química no ensino médio? 

Sim. 

2- Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para alguma outra 

disciplina? Qual?  

Acredito que o tema é muito específico para ser ministrado em outra disciplina. 

3- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se pretende 

trabalhar?  

Sim. 

4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o módulo 

melhor se adequasse para uso em sala de aula?  

Acredito que pode ser aplicado em sala de aula da forma como foi planejado. 

 

 Dimensão 2: Adequação Conceitual  

1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as páginas 

no qual foram encontrados os erros.  
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Não identifiquei, porém, estou há muito tempo sem trabalhar e/ou estudar 

química. 

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira coerente e 

seguem uma sequência lógica? Caso haja problemas, indique a página e o 

conceito.  

Sim.  

 

 Dimensão 3: Contribuição do material 

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada na 

dimensão 1? Se sim, quais são elas?  

Sim. Acrescenta ao conteúdo o conhecimento da história. 

2- Quais os pontos falhos do módulo?  

Pode ser feita uma revisão ortográfica para deixar o texto ainda mais fluido. 

3- Que pontos, conceitos, imagens poderiam ser acrescidos para melhorar o 

material?  

Sugerir textos de apoio com aprofundamento do assunto.  

4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química?  

Este material torna o estudo do conteúdo proposto mais agradável e, desta 

forma, pode estimular mais os estudantes, de forma especial, as meninas a se 

interessarem pela disciplina. 

 

Aula 2 – A Teoria do Flogístico 

 Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina Química no ensino médio?  

Sim. 

2- Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para alguma outra 

disciplina? Qual?  

Sim. A história da construção do conhecimento dando visibilidade a 

participação das mulheres neste processo pode ser estendida para disciplina 



136 

como Física, História, Matemática, Ciência, Biologia. Talvez outras disciplinas 

podem fazer adaptações desta ideia. 

3- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se pretende 

trabalhar? 

Sim 

4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o módulo 

melhor se adequasse para uso em sala de aula?  

Para mim, está ok. 

 

 Dimensão 2: Adequação Conceitual  

1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as páginas 

no qual foram encontrados os erros.  

Não. 

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira coerente e 

seguem uma sequencia lógica? Caso haja problemas, indique a página e o 

conceito.  

Sim. 

 

 Dimensão 3: Contribuição do material 

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada na 

dimensão 1? Se sim, quais são elas?  

Sim, Segue na mesma linha da aula 1. 

2- Quais os pontos falhos do módulo?  

Por estar afastada a muito tempo do estudo de Química, não tenho como 

apontar pontos falhos. 

3- Que pontos, conceitos, imagens poderia ser acrescidos para melhorar o 

material?  

Sem sugestão. 

4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química?  
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Da mesma forma da aula 1. 

 

Aula 3 – Lei de Conservação das Massas 

 Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina Química no ensino médio?  

Sim. 

2- Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para alguma outra 

disciplina? Qual?  

Idem aula 1 e 2. 

3- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se pretende 

trabalhar?  

Sim 

4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o módulo 

melhor se adequasse para uso em sala de aula?  

Sem sugestão. 

 

 Dimensão 2: Adequação Conceitual  

1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as páginas 

no qual foram encontrados os erros.  

Não.  

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira coerente e 

seguem uma sequência lógica? Caso haja problemas, indique a página e o 

conceito.  

Sim. 

 

 Dimensão 3: Contribuição do material 

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada na 

dimensão 1? Se sim, quais são elas?  
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Não sei dizer. 

2- Quais os pontos falhos do módulo?  

Não identifiquei. 

3- Que pontos, conceitos, imagens poderia ser acrescidos para melhorar o 

material?  

Sem sugestões. 

4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química?  

Ao trazer o retrospecto histórico torna o conhecimento químico mais acessível. 

Evidencia a construção deste conhecimento quebrando a ideia de que é algo 

dado, pronto e imutável. 

 

Aula 4 – O outro lado da Lei de Conservação das Massas 

 Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina Química no ensino médio?  

Sim   

2- Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para alguma outra 

disciplina? Qual?  

Idem as anteriores. 

3- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se pretende 

trabalhar?  

Sim. 

4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o módulo 

melhor se adequasse para uso em sala de aula?   

O texto está adequado. 

 

 Dimensão 2: Adequação Conceitual  

1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as páginas 

no qual foram encontrados os erros.  
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A matéria de abertura do texto de apoio traz no título “duas brasileiras”, porém 

no corpo do texto nomeia apenas uma. Quem é a outra? 

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira coerente e 

seguem uma sequência lógica? Caso haja problemas, indique a página e o 

conceito.  

Sim 

 

 Dimensão 3: Contribuição do material 

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada na 

dimensão 1? Se sim, quais são elas?  

O resgate dos nomes femininos que contribuíram para a construção do 

conhecimento sobre química é fundamental para visibilizar as mulheres que 

contribuíram para a construção da ciência. Quais os pontos falhos do módulo? 

A falta do nome da segunda brasileira de que trata a matéria sobre L’Oreal e 

UNESCO. Tem a foto, mas não o nome. No primeiro parágrafo, logo abaixo da 

matéria da L’Oreal/UNESCO diz “a colaboração da Marie-Anne, sua esposa e 

cientista, foi essencial” . Esposa de quem? Já foi citado anteriormente mas está 

longe deste parágrafo. Sugiro colocar “esposa de Lavoisier”. 

2- Que pontos, conceitos, imagens poderia ser acrescidos para melhorar o 

material?  

Sem sugestão… 

3- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química?  

Da mesma forma que as aulas anteriores. 
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AVALIADOR 03  

Caracterização do Avaliador Graduação: Ciências Sociais (Licenciatura e 

Bacharelado) Mestrado:_ Sociologia Política Doutorado: Sociologia Política 

Disciplinas que ministra/ nível: _Metodologias de ensino em Ciências Sociais I 

e II, Estágio supervisionada, Sociologia da Educação, Sociologia do 

Corpo/GRADUAÇÃO  e Teoria Sociológica/ Pos-Graduação  

 Instituição que trabalha: Universidade Federal de Mato Grosso  

 

ROTEIRO DE ANÁLISE  

Aula 1 – Introdução às relações de massas nas reações químicas  

 Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina de Química no ensino 

médio? 

Sim 

2- Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para alguma 

outra disciplina? Qual?  

Sim, especialmente as disciplinas Física, matemática, Sociologia, Filosofia, 

Biologia, considerando a linguagem com tendência generalista atrelada a 

estas disciplinas nos livros didáticos, seria adequado propor esta metodologia 

pautada na contextualização para possibilitar o estudante de ensino médio 

refletir sobre a construção histórica destas disciplinas e a seleção realizada no 

processo de transformação do conteúdo científico para o conteúdo escolar. 

 3- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se pretende 

trabalhar? 

Sim 

 4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o módulo 

melhor se adequasse para uso em sala de aula?   
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Considerando a cultura adolescente na contemporaneidade marcada pela 

inserção de novas tecnologias na aprendizagem, poderia ser inserido  como 

um outro recurso o uso de artes visuais nas investigações propostas. Contudo, 

parece que necessita  ser mais explicitado como será realizado a investigação 

para responder as questões de cada aula, quais os meios que o professor 

recomendará para a construção da reflexão discente.  

 

Dimensão 2: Adequação Conceitual 

1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as 

páginas no qual foram encontrados os erros.  

Não 

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira coerente 

e seguem uma sequência lógica? Caso haja problemas, indique a página e 

o conceito.  

 Sim , estão adequados em uma sequência lógica.  

 

Dimensão 3: Contribuição do material 

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada na 

dimensão 1? Se sim, quais são elas? 

Sim, o módulo pode contribuir estimulando o olhar investigativo do estudante, 

pois os objetivos pautados na sequência didática permite o estudante verificar 

a construção histórica das teorias científicas a partir das condições 

socioculturais da época investigada e dos interesses de seu corpus cientifico 

em atuação.  

2-  Quais os pontos falhos do módulo? 

 

O conceito de gênero poderia seria melhor introduzido na proposta do 

professor, caso já tenha sido citado em outro capítulo, poderia referenciar em 

nota e qual a perspectiva de gênero que o professor-autor está 

compartilhando, pois os estudantes confundem e tendem a associam gênero 



142 

e sexo, naturalizam a segregação da profissões, neste sentido, a aula 2 e 

especialmente a 4 poderá ter efeitos positivos de reflexividade, mas sem 

introdução corre o risco dos estudantes reproduzirem os efeitos de verdade 

de suas socializações, especialmente a primária.   

 

3- Que pontos, conceitos, imagens poderiam ser acrescidos para melhorar o 

material?  

Gênero, imagens apresentadas nos livros didáticos de químicas para a forma 

que as mulheres são representadas nestes materiais didáticos, considerando 

se estas aparecem.  

 

4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química? 

Poderia ajudar muito, pois possibilita a reflexão sobre a história das ciências e 

a participação feminina, trazendo a figura de Marie-Anne e sua contribuição na 

química os/as estudantes poderão construir um novo olhar sobre o que é 

passado nos livros didáticos. O mais importante é essa leitura do texto da 

disciplina que o material propõe, vinculando a construção do conhecimento por 

meio de um processo de ensino-aprendizagem que permite um tempo 

apreciável para o estudante poder refletir que a história da ciência é constituída 

por relações sociais, portanto sempre está em aberto para mudanças. Além 

disso, esse material contribui para sair da cultura dos paradigmas tomados 

como verdade, que muitas vezes, podem apresentar efeitos de doutrinação na 

educação básica, assim fechando o estudante para pensar de outra forma.  

 

Aula 2 – A Teoria do Flogístico  

Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina Química no ensino médio?  

Sim  
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2- Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para alguma 

outra disciplina? Qual? 

Física  

 

3- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se pretende 

trabalhar?  

Sim 

4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o módulo 

melhor se adequasse para uso em sala de aula?  

Nas questões para refletir e investigar, em termos metodológicos, não está 

explicito   como será feito a investigação sobre a participação das mulheres na 

ciência, poderia deixar mais claro.  

 

 Dimensão 2: Adequação Conceitual  

1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as 

páginas no qual foram encontrados os erros. 

Não  

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira 

coerente e seguem uma sequencia lógica? Caso haja problemas, 

indique a página e o conceito.   

Não  

Dimensão 3: Contribuição do material  

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada 

na dimensão 1? Se sim, quais são elas? 

Sim estimula a reflexão histórica da disciplina  

 

2- Quais os pontos falhos do módulo? 

Como será feita a amarração da aula anterior com a aula 2? Em relação 

ao modo que foi feito o experimento e suas anotações pelos discentes, 

os estudante receberam um guia?. Seria interessante pontuar a 
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infraestrutura das escolas de educação básica, estas aulas de químicas 

serão realizadas no laboratório? As escolas contam com laboratórios? 

Os improvisos poderiam também ser pontuados na proposta do capítulo.  

 

3- Que pontos, conceitos, imagens poderia ser acrescidos para melhorar o 

material? 

Como as aulas se complementam pois os módulos estão ligados a um 

objetivo geral, seria interessante explicitar isso aos estudantes desde o 

início do módulo, até para assegurar sua atenção no material produzido 

a partir das experimentações anteriores.  

 

4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química? 

O material permite o discente fazer uma amarração do ensino de 

química, conectando as aulas, contextualizando, partindo desta proposta 

a disciplina pode ser apresentada de forma mais harmoniosa e 

interessante.   

Aula 3 – Lei de Conservação das Massas  

Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina Química no ensino 

médio? Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para 

alguma outra disciplina? Qual?  

Sim é adequado. A física.  

 

2- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se pretende 

trabalhar?  

Sim  

 

3- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o 

módulo melhor se adequasse para uso em sala de aula?   
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O conceito de paradigma poderia ser introduzido. Alguns objetivos 

poderiam ser condensados, como o I e VI, o plano de aula apresenta 

muitos objetivos, poderia ser reduzidos para padronizar com as demais 

aulas em quatro objetivos.  

 

Dimensão 2: Adequação Conceitual  

1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as 

páginas no qual foram encontrados os erros. 

não 

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira 

coerente e seguem uma sequência lógica? Caso haja problemas, 

indique a página e o conceito.  

     sim 

 Dimensão 3: Contribuição do material 

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada 

na dimensão 1? Se sim, quais são elas? 

Sim os estudantes podem compreender como os paradigmas podem 

ser refutados comparando as aulas II, III e IV   

2- Quais os pontos falhos do módulo? 

Não foram encontrados pontos falhos neste módulo, como todo plano 

de aula é o ideal e não o real, o professor poderia salientar na 

introdução que tem consciência dos imprevistos e o uso do tempo em 

sala de aula, pois o tempo ideal da aula não é o tempo real, 

considerando que na educação básica motivar, despertar atenção do 

corpo discente tem sido um dos grandes desafios dos professores na 

atualidade.  

3- Que pontos, conceitos, imagens poderia ser acrescidos para melhorar o 

material?  

Conceito de paradigma. 
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4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química?  

Estimular o olhar crítico do estudante por meio da disciplina de química, 

pois no momento que o material sugere este avaliar o papel da ciência com 

a sociedade isto pode despertar a consciência sobre a relação dos homens 

e das mulheres com a natureza. Além disso, a comparação de teorias 

sugere que as “verdades” foram e são construídas historicamente 

considerando as relações de saber/poder que marcam o processo de 

produção do conhecimento.  

 

Aula 4 – O outro lado da Lei de Conservação das Massas  

Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

1- O módulo em questão é adequado à disciplina Química no ensino 

médio? 

 sim 

2- Fora a disciplina de Química, você indicaria esse módulo para alguma 

outra disciplina? Qual?  

Disciplinas vinculadas às áreas das ciências exatas e naturais do 

ensino médio.  

3- A linguagem do texto é coerente com o nível de ensino que se 

pretende trabalhar?  

sim 

4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que o 

módulo melhor se adequasse para uso em sala de aula?  

Possibilitar ao discente investigar outras mulheres na ciência para 

compreender a questão da desigualdade de gênero que marca a 

história da ciência. 

 Dimensão 2: Adequação Conceitual 

1- Há problemas conceituais no módulo? Em caso afirmativo, indique as 

páginas no qual foram encontrados os erros. 
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não 

 

2- Os conceitos abordados no módulo estão estruturados de maneira 

coerente e seguem uma sequência lógica? Caso haja problemas, 

indique a página e o conceito.  

São adequados  

 

Dimensão 3: Contribuição do material 

1- O módulo traz alguma contribuição para a disciplina de Química citada 

na dimensão 1? Se sim, quais são elas?  

Colabora introduzindo de forma mais pontual a questão de gênero e 

as relações de poder/saber que marcaram a história da química, como 

outras disciplinas, considerando que a química deve ser considerada 

um dos exemplos que apresenta essa desigualdade na legitimidade 

de quem foi conhecido e reconhecido como criador de tal teoria.  

2- Quais os pontos falhos do módulo?  

Não foram encontrados pontos falhos.  

3- Que pontos, conceitos, imagens poderia ser acrescidos para melhorar 

o material?  

Imagem do cientista moderno a fim de apresentar a representação 

que os livros didáticos têm compartilhado.  

4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de Química? 

Auxiliará os estudantes a refletirem sobre a história da química e os 

interesses que marcaram sua construção em uma ótica de gênero. 

Poderá também contribuir para motivar meninas a se interessarem 

pela disciplina e os meninos a compreenderem que a ciência pode ser 

realizada de modo cooperativo. Além disso, esse módulo pode 

despertar um olhar interdisciplinar no momento que os discentes 

começarem a questionar a hierarquia entre as disciplinas a partir de 

uma perspectiva histórica  evidenciada a partir das relações de 

gênero.  


