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Proposta efetuada aos alunos: 

 
1. Completar a tabela fornecida com pessoas que se destacaram em diferentes áreas, como 

por exemplo, ciência, desporto, política, literatura e música. 

Tratamento dos Resultados: 

 
1. Foram compiladas todas as informações fornecidas pelos alunos, num documento único. 
2. Os alunos analisaram os resultados obtidos, partilhando a sua opinião relativamente aos 

mesmos. 



Ciência 



Einstein 

Ciência 

Isaac Newton  Leonardo da 

vinci 

António Damásio 
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A picture is 

worth a  

thousand words 

Música 



Beatles 

Música 

Whitney Houston 
 Billie Eilish 

Lady Gaga  Amália 

Rodrigues 
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Carmo 
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Ativismo/Política 



Malala Yousafzai 

Ativismo/Política 

Nelson Mandela  Marther Luther 

King Jr 

Barak Obama 
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Arte 



Frida Khalo 

Arte 

Joana Vasvoncelos  Brad Pitt 

Zendaya Gianni Versace Walt Disney 

 Gigi Hadid 
Kat Von D 

Ian somerhalder 
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Desporto 



Cristiano Ronaldo 

Desporto 

Michael B. Jordan   Rafael Nadal 

Eusébio 
 Hope solo 
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Literatura/História 



Fernando Pessoa 

Literatura/ História 

Luís de Camões 

 Fernando Milhões 
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Mundo 

empresarial 



Mannu Rios 

Mundo empresarial 

Kris 

Kardashian/Jenner 
 Stebe Jobs 

Bil Gates 
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 Salgueiro Maia  Patrick Star 



Os mais escolhidos 

Einstein 

02 Amália 

 
03 Steve Jobs 
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66,7% 

Distribuição das respostas por 

género 

Mulheres 
Homens 

33,3% 



Análise 



Análise 
No meu ponto de vista, relativamente ao facto de a percentagem de 

mulheres ser muito menor que a percentagem de homens nos postos de 
trabalho com maior cargo, não se deve ao facto de serem menos qualificadas ou 
de terem menos mérito, mas sim ao facto de continuar a existir desigualdade! 
Ao longo dos séculos as mulheres foram inferiorizadas, e pode até ser difícil para 
muitos "engolir" mas SIM, CONTINUA A EXISTIR DESIGUALDADE ENTRE OS 
GÉNEROS, e SIM, também é verdade que melhoramos neste aspecto, mas ainda 
não foi atingido nenhum ponto de equilíbrio que promova de igual forma os dois 
géneros. Não nos adianta dizer "Ah mas as as pessoas devem ser escolhidas pelo 
mérito e não pelo género" sendo que tal não acontece... Só conseguem ver a 
discriminação de géneros quando acontece com o sexo masculino??? Se existisse 
igualdade entre os géneros nos postos de trabalho, e se as mulheres fossem 
escolhidas pelos mérito e não pelo género, os salários não seriam desiguais! Para 
não falar no facto de as mulheres serem alvos de criticas e piropos 
constantemente, e muitas das vezes enquanto estão a exercer o seu trabalho. É 
impossível pedirmos a duas pessoas diferentes, características iguais, 
independentemente do género, do sexo, da cor, etc... "Um mundo de igualdade 
não é feito de pessoas iguais, mas de pessoas com direitos iguais para serem 
diferentes".  



Análise 

Na minha opinião acho que podia haver uma menor 

discrepância em relação à percentagem. Apesar de as 

mulheres já terem mais ênfase em determinadas áreas, 

essa percentagem ainda é pequena. Deveria haver 

uma percentagem mais homogénea. 


