
HUMANAS 
OU EXATAS?

Sobre a sensibilidade e as 

competências da mulher 

para estar onde ela 

quiser
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Quem foi a primeira 
pessoa a receber dois 
Prêmios Nobel na 
história?

MARIE CURIE 

(França, 1867-1936) 



Qual cientista foi 
responsável por 
identificar pela 
primeira vez a 
molécula de DNA?

ROSALIND ELSIE FRANKLIN

(Reino Unido, 1920-1958)



Quem criou o 
primeiro algoritmo 

para ser processado 
por uma máquina, 
sendo considerado 

o primeiro 
programador da 

história?

ADA LOVELACE 

(Reino Unido, 1815 -1852)



Frida Kahlo 

(México, 1907 – 1954)

Tarsila de Amaral 

(Brasil - 1886 -1973)

Simone de Beauvoir 

(França - de 1908 a 1986)



https://nacoesunidas.org/
oit-participacao-das-
mulheres-no-mercado-de-
trabalho-ainda-e-menor-
que-dos-homens/

CENÁRIO 
ATUAL 
Alguns recortes 
de notícias 

https://nacoesunidas.org/oit-participacao-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho-ainda-e-menor-que-dos-homens/
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/portuguese/geral-
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https://epocanegocios.globo.
com/Mundo/noticia/2019/03
/6-indicadores-que-mostram-
como-mulheres-avancaram-
ou-nao-na-america-
latina.html
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https://www.correiobraziliense.co
m.br/app/noticia/eu-
estudante/trabalho-e-
formacao/2019/03/13/interna-
trabalhoeformacao-
2019,742785/estudo-da-oei-
analisa-avancos-das-mulheres-na-
ciencia-na-america-latin.shtml

CENÁRIO 
ATUAL 
Alguns recortes 
de notícias 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/trabalho-e-formacao/2019/03/13/interna-trabalhoeformacao-2019,742785/estudo-da-oei-analisa-avancos-das-mulheres-na-ciencia-na-america-latin.shtml


ELA nas EXATAS

http://www.fundosocialelas.org/elasnasexatas/elas-nas-exatas

Segundo relatório da 
UNESCO, as adolescentes 
não buscam as ciências e 
os estudos técnicos na 
mesma proporção que os 
adolescentes. E são 
diversos os motivos por 
trás disso... Desigualdade 
de gênero, educação 
sexista, estereótipos de 
gênero no ambiente 
escolar, entre muitos 
outros.

http://www.fundosocialelas.org/elasnasexatas/elas-nas-exatas
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132550e.pdf


“El feminismo es una forma de vivir individualmente  y 
luchar colectivamente.”

Simone de Beauvoir



fim do século XIX e início do século XX

décadas de 1960 e 1970

iniciou na década de 1990 e permanece até a atualidade



ESTEREÓTIPOS e PRECONCEITOS 

Preconceito

Prejugamento. Repúdio demonstrado ou
efetivado através da discriminação de grupos
religiosos, pessoas, ideias; refere-se também
à sexualidade, à raça, à nacionalidade etc.;
intolerância: o racismo, a xenofobia, a
homofobia são tipos de preconceito.

Estereótipo
De acordo com o dicionário Aurélio -
Padrão estabelecido pelo senso comum
e baseado na ausência de conhecimento
sobre o assunto em questão.



DINÂMICA EM GRUPO: debate sobre estereótipo de gênero 

ESTEREÓTIPOS e PRECONCEITOS 



ESTEREÓTIPOS e 
PRECONCEITOS 

Dica de filme

Estrelas além do tempo 
Hidden Figures (2016)

https://www.youtube.com/watch?v=wx3PVtrU-Os

https://www.youtube.com/watch?v=wx3PVtrU-Os


Obrigada!


