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resumo

O presente projeto apresenta a relevância da construção de um Censo das Geociências como um instrumento
fundamental para analisar o perfil da comunidade geocientífica. A partir desse censo, criam-se possibilidades
para um levantamento do corpo técnico das organizações públicas, dos setores privados, do corpo docente e
discente das instituições de ensino e das instituições políticas nas quais as/os/es profissionais das Geociências
atuam - em exercício da função. Com isso, o estabelecimento de uma base de dados sobre a diversidade sexual,
racial, generificada, etária, socioeconômica das/os/es geocientistas em cada área de atuação e formação facilita
o acesso a profissionais que representam identidades e interesses diversos. Por meio da análise dos dados
censitários levantados, torna-se possível construir planos de ação para a definição de metas, processos e
ferramentas para combater a desigualdade no interior das instituições públicas e privadas. Nesse sentido,
torna-se relevante o desenvolvimento de um banco de dados unificado, público e intuitivo que contenha as
informações da comunidade geocientífica de modo a contribuir para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas
que auxiliem na elaboração de políticas e medidas para combater essas desigualdades estruturais e
institucionais.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO

A socialização é um processo que começa desde que nascemos até o fim da vida. É como a gente
absorve, interioriza a realidade ao nosso redor. Ela gera comportamentos e entendimentos de mundo.
Essa socialização ensina padrões e representações de ordem coletiva e individual. Logo, se somos
socializados em uma cultura machista e racista, reproduzimos isso mesmo que de modo inconsciente.
Dizer que vivemos em uma sociedade estruturalmente patriarcal e racista, na qual o gênero e a raça
constituem uma estrutura de poder, significa dizer que essas categorizações nos organizam de maneira
econômica, política e jurídica (ALMEIDA, 20201; DAVIS, 20162). Dessa forma, os homens e a branquitude
se beneficiam dessa estrutura que oprime mulheres, pessoas trans, negras e indígenas. Isso reflete em
nossos comportamentos e, de modo mais amplo, em nossas autonomias, permissões, na divisão
generificada e racial do trabalho, nos papéis desempenhados na sociedade e na ocupação dos espaços,
sejam eles públicos ou privados, materiais ou simbólicos.

A geógrafa Doreen Massey afirma que espaços e lugares, não têm, por eles mesmos, uma relação
de gênero, mas eles refletem e afetam o modo pelo qual o gênero é construído e entendido na
sociedade (MASSEY, 20013). É possível afirmar, portanto, que existe uma divisão generificada e racial do
espaço que se baseia em nossos modos de organização socioculturais. Às mulheres é reservado o
espaço da casa, onde se dão os trabalhos reprodutivos, de limpeza, alimentação, cuidados domésticos
em geral e o cuidado com crianças e idosos.

Isso se reflete, por exemplo, em uma desigualdade de gênero que concede licença maternidade
de 4 a 6 meses em contrapartida à licença paternidade de apenas 5 dias (BRASIL, 20024). Reforçando,
com isso, os papéis de gênero relacionados aos trabalhos reprodutivos. Isso resulta na sobrecarga física
e mental das mulheres que assumem as tarefas de gestão do lar, o cuidado de pessoas, o trabalho
afetivo na comunidade ao redor (FEDERICI, 20195), além de seus trabalhos remunerados, ditos
produtivos, onde essa divisão generificada muitas vezes se expressa no tipo de função/posição/cargo
que lhes são atribuídas. Trabalhos esses cada vez mais desgastantes e precarizados com o avanço da
reforma trabalhista neoliberal.

5 FEDERICI, S. O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. 1a ed. São Paulo: Editora Elefante,
2019. v. 1.

4 BRASIL, República Federativa. Lei federal 10.421, de 15 de abril de 2002. Estende à mãe adotiva o direito à
licença-maternidade e ao salário-maternidade, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho. Presidência da República,
Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2002.

3 MASSEY, D. Space, place and gender. 3a ed. [s.l.] University of Minnesota Press Minneapolis, 2001.
2 DAVIS, A. Mulheres, raça e classe. 2a edição. Tradução ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2016.
1 ALMEIDA, S. Racismo estrutural. 1a edição ed. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020.

1



Segundo dados de 2015 do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), 40,4% dos lares
monoparentais6 tinham mulheres como responsáveis, enquanto apenas 3,7% tinham homens como
responsáveis pelo domicílio (IPEA, 20157). Uma sociedade machista e patriarcal, em que o trabalho de
reprodução social fica a cargo das mulheres que exercem a função de mães, tem como reflexo 5,5
milhões de crianças sem o nome paterno no registro de nascimento (IPEA, 20158). Para além disso, há
os genitores que comparecem no registro, mas não cumprem a função de pai. Esses fatores levam
muitas mulheres à maternidade compulsória (ainda que desejada), situando-as em uma posição de
maior vulnerabilidade social e econômica, dificultando, muitas vezes, sua reinserção no mercado de
trabalho como profissional ou graduanda das geociências.

Outro exemplo dessa divisão de tarefas está no fato de que, muitas vezes, são as mulheres que
protagonizam a construção de espaços coletivos organizativos. Espaços autogestionados formados para
lidar com as ausências de representatividade e de acesso a políticas de equidade em uma sociedade
que não se estrutura coletivamente para amparar as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência e
as pessoas que exercem a função da parentalidade e de cuidados.

A politização das tarefas reprodutivas alça a mulher a um prestígio social que se encarna em
lideranças feminizadas (GAGO, 2020, p. 1559) - não por uma questão biológica, mas sociocultural e
relacionada a instrumentos de resistência transgeracionais. A GeoMamas - Comitê Institucional da
Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências (ABMGeo) - é um desses espaços. A própria ABMGeo
é um desses espaços, dentre tantos outros grupos de mulheres que buscam levantar demandas a partir
de suas diversidades de corpos, mentes, funções e atribuições. Esse movimento insurgente vem
acontecendo também em outros territórios da América Latina, sendo a GeoLatinas - grupo de mulheres
latinoamericanas - mais um exemplo desses espaços organizativos feministas e antirracistas na
geociências.

AKOTIRENE (2020)10 faz uso do conceito interseccionalidade com o intuito de instrumentalizar a
inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado (AKOTIRENE, 2020, p. 1911).
A interseccionalidade foi originalmente trabalhada como um conceito a partir dos estudos de

11 op. cit.
10 AKOTIRENE, C. Interseccionalidade. 1a ed. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020. v. 1.
9 GAGO, V. A potência feminista ou o desejo de transformar tudo. 1a edição. Tradução ed. [s.l.] Editora Elefante, 2020.
8 op. cit.
7 IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. 2015.
6 Lares monoparentais são aqueles  com apenas um responsável financeiro e de cuidados.
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CRENSHAW (1989)12, e é esse o percurso epistemológico de AKOTIRENE (2020)13. O racismo, que se
materializa como discriminação racial, tem caráter sistêmico. Não se trata, portanto, de um ato isolado,
ou de um conjunto de atos praticados por determinadas pessoas, funções ou instituições por uma
questão de índole (ALMEIDA, 202014). Trata-se, na realidade, de um processo em que “condições de
subalternidade e de privilégios” se distribuem entre grupos racializados no âmbito político, econômico e
social (ALMEIDA, 2020, p. 3415). Quando fala-se de uma perspectiva epistemológica interseccional,
diz-se que a mulher negra sofre discriminação de gênero e de raça de maneira indissociada. Não há
hierarquia entre as opressões e nem se trata de um somatório, como salienta AKOTIRENE (2020)16. Há
opressões de gênero que aproximam mulheres negras e brancas em suas vivências, como em casos de
violência sexual em ambientes de estudo ou trabalho, e há situações que aproximam mulheres e
homens negros pelo compartilhamento de discriminações raciais nesses mesmos espaços. Essas
opressões se materializam de diversas outras formas.

Segundo dados do IPEA, em 2013, as mulheres brancas representavam 15,8% do total de
analfabetos e os homens brancos 12,9% da população brasileira, em contrapartida à proporção de
34,6% de mulheres negras e 36,6% de homens negros (IPEA, 201817). A diferença entre mulheres
brancas e negras é consideravelmente maior que entre mulheres brancas e homens brancos. Isso
demonstra como as desigualdades educacionais e, consequentemente, econômicas precisam ser
analisadas a partir de uma epistemologia interseccional que considere a raça. Ademais, mesmo mais
escolarizadas que os homens, o rendimento médio das mulheres continua inferior ao deles (elas ganham
em média 70,7% do que recebem os homens), situação que se agrava quando ambos têm 12 anos ou
mais de estudo (nesse caso, o rendimento delas corresponde a 58% do deles) (IBGE, 201018).

Nas geociências, essas desigualdades se expressam de maneira semelhante. Apesar da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), realizada pelo IBGE, demonstrar que a
proporção de não-brancos (55,8%) é superior a de brancos (44,2%) no Brasil, essa relação inverte-se
quando o assunto é o acesso aos cursos de graduação e pós-graduação das geociências. Recentemente,

18 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo. Disponível em: IBGE | Censo 2010.

17 IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Educação e treinamento da mulher.
https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/190215_tema_b_educacao_e_treinamento_da_mulher .pdfCíntia Liara Engel, , 2018.

16 AKOTIRENE, C. Interseccionalidade. 1a ed. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020. v. 1.
15 ALMEIDA, S. Racismo estrutural. 1a edição ed. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020.
14 ALMEIDA, S. Racismo estrutural. 1a edição ed. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020.
13 AKOTIRENE, C. Interseccionalidade. 1a ed. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020. v. 1.

12 CRENSHAW, K. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine,
Feminist Theory and Antiracist Politics," University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989: Iss. 1, Article 8, 1989. Disponível em:
http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8
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o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os resultados da pesquisa
“Desigualdades Sociais por Cor e Raça no Brasil”. O estudo mostra que, pela primeira vez, o número de
estudantes negros no país superou os 50%. Em 2018, alunos pretos e pardos representavam 50,3% do
total de matrículas em instituições de Ensino Superior públicas do país (IBGE, 201019). Apesar dessa
conquista, em grande medida devido à política de cotas20, desigualdades raciais e de gênero ainda são
identificáveis no universo acadêmico.

Segundo matéria publicada pelo Jornal da Unicamp21, diferentes levantamentos realizados por
veículos de imprensa mostram alguns dos avanços da política de cotas. Mostram, também, que o acesso
ainda não é o mesmo em todas as áreas. Eles se baseiam nos dados do Censo da Educação Superior de
2016, edição que mostrou a distribuição de estudantes negros/as/es no país. Um comparativo entre os
cursos mais procurados mostram que as graduações que mais incluem alunos/as/es pretos/as/es são
Serviço Social, Licenciaturas em Letras e em Química, Recursos Humanos e Enfermagem. Já os que
contavam com o número menor de pretos e pardos eram Medicina, Medicina Veterinária, Engenharia
Química, Design e Publicidade e Propaganda. Dos 50 cursos considerados pelo levantamento do jornal
Nexo, nenhuma engenharia tinha mais de 50% de alunos/as/es pretos/as/es. Fato que demonstra como
a intersecção entre raça e classe segrega socioespacialmente e discursivamente quem vai ocupar
determinados lugares (materiais e simbólicos), e quem não vai. Inclusive determinados cursos de
graduação.

A destruição dos conhecimentos e das tradições de povos que foram alvos da exploração colonial
é uma das formas de genocídio aplicadas pelos colonizadores europeus, e que hoje é perpetuada pelas
instituições que reproduzem estruturalmente e institucionalmente o racismo. Afinal, como afirma
ALMEIDA (2020)22, as instituições materializam a estrutura social e os modos de socialização a ela
concernentes, sendo o racismo e o machismo seus componentes. Assim sendo, toda ciência - assim
como os espaços de saber simbólico das instituições de ensino e pesquisa - envolve uma visão de
mundo. Definir quem vai falar e quem não vai é uma forma de perpetuação do epistemicídio. No caso da

22 ALMEIDA, S. Racismo estrutural. 1a edição ed. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020.

21 MATEUS, F. Racismo no mundo acadêmico: um tema para se discutir na universidade. Jornal da Unicamp, 2019. Disponível
em: <https://cutt.ly/UCvwCRn> (acessado em 06/09/2022).

20 Segundo o portal do Ministério da Educação, a Lei nº 12.711/2012, popularmente conhecida como Lei de Cotas, sancionada
em 2012, garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais
de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da
educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência. Fonte:
<http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html> (acessado em 06/09/2022). Para ler mais sobre os balanços
positivos da política de cotas, acesse matéria no Portal Geledés, disponível em:
<https://www.geledes.org.br/lei-de-cotas-faz-10-anos-resultados-sao-muito-positivos/>.

19 op. cit.
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população negra e indígena, essa realidade se mostra como uma das facetas do racismo estrutural e
institucional da nossa sociedade.

Os sinais do racismo epistêmico aparecem não apenas nas limitações ao acesso de negras e
negros nas universidades, mas também quando o conhecimento produzido por eles é desconsiderado. A
ideologia do discurso [racista e machista] se expressa pelo dito e pelo não-dito (ORLANDI, 201223). Por
ser um elemento estruturante da sociedade capitalista, muitas vezes, ações que têm o racismo como
pano de fundo passam despercebidas pelas pessoas, pois são inconscientes (FANON, 202024; ALMEIDA,
202025; KILOMBA, 202026). Vários fatores interferem na abertura que as ciências e o espaço acadêmico
oferecem a um/a pesquisador/a/e negro/a/e ou a uma pesquisa que discuta as demandas da população
negra. Sejam essas demandas vinculadas à própria condição de trabalho dessa comunidade no ofício
das geociências.

Em se tratando de uma população tão plural e sócio-biodiversa como a nossa, universalizar o
lugar de uma ciência branca, patriarcal e classista é mais uma forma de compactuar com a branquitude
e o patriarcado. Negar que essa opressão existe também é uma forma de epistemicídio. Nesse sentido,
eventos acadêmicos, científicos e corporativos, bem como espaços de poder e decisão dentro de
instituições públicas ou privadas nas áreas das geociências, que são compostos majoritariamente por
pessoas brancas, cis e homens reiteram essas relações de opressão. Negar que existe uma branquitude
nos espaços de poder material, econômico e simbólico das instituições é também uma forma de negar o
racismo - que é também uma forma de negacionismo, tendo em vista que os dados demonstram que há
uma sobrerrepresentação de homens, brancos e cis nesses lugares.

Como argumenta BENTO (2022)27, pouco se fala, nos espaços da branquitude, sobre as benesses
que essa relação de dominação e segregação racial promovem para a população branca. Nesse sentido,
faz-se urgente, a partir da ciência, “auxiliar as novas gerações a reconhecer o que herdaram naquilo
que vivem na atualidade, debater e resolver o que ficou do passado, para então construir uma outra
história e avançar para outros pactos civilizatórios” (BENTO, 2022, p. 35)28. Romper com o que BENTO
(2022) nomeia de pacto narcísico da branquitude - uma cumplicidade não verbalizada entre pessoas
brancas expressa em políticas internas em espaços institucionais públicos ou privados sem
comprometimento com uma transformação antirracista. Como afirma BENTO (2022)29,

29 op. cit.
28 op. cit.
27 BENTO, M. A. S. O pacto da branquitude. 1a edição ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
26 KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Editora Cobogó, 2020.
25 op. cit.
24 FANON, F. Pele Negra, Máscaras brancas. São Paulo: Ubu Editora, 2020. v. 1.
23 ORLANDI, E. P. Análise de Discurso - Princípios & Procedimentos. 1a ed. Campinas: Pontes, 2012.
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esse pacto da branquitude possui um componente narcísico, de
autopreservação, como se o “diferente” ameaçasse o “normal”, o “universal”.
Esse sentimento de ameaça e medo está na essência do preconceito, da
representação que é feita do outro e da forma como reagimos a ele. [...] Tal
fenômeno evidencia a urgência de incidir na relação de dominação de raça e
gênero que ocorre no interior das organizações, cercada de silêncio. (BENTO,
2022, p. 1930)

Essa construção tem como ponto de partida o reconhecimento das instituições na reprodução do
racismo e do machismo. Cabe pontuar que a Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências
(ABMGeo) é uma associação institucional que reúne mulheres de diferentes áreas das geociências
(geografia, geofísica, geologia, oceanografia, ciências ambientais, ciências da terra, ciências naturais,
ciências do mar, ciências exatas ligadas às geociências) e que tem como principal objetivo fortalecer a
união e atuação dessas profissionais em empresas, universidades e órgãos governamentais (ABMGEO,
2022)31. Seu foco é “a promoção de ações para construção de uma consciência coletiva mais equânime
e de valorização das diversidades, notadamente contextualizadas ao campo profissional das
geociências” (ABMGEO, 2022)32.

A ABMGeo é “uma entidade plural que tem como práxis - premissas, ideologias e valores que se
aliam a uma prática política - a busca pela equidade de corpos e subjetividades”. Seu compromisso,
portanto, “com o feminismo interseccional reside no reconhecimento da diversidade racial, cultural,
sexual e socioeconômica que nos estrutura, tornando única a relação de cada associada dentro do meio
profissional e acadêmico das geociências” (ABMGEO, 2022)33. Isto posto, cartografar essas
desigualdades - raciais, de gênero, econômicas, educacionais - e essas violências - morais, psíquicas e
sexuais - é o primeiro passo  para conseguirmos acolhê-las e pensar em como lidar com essas questões.

Outras questões de ordem emergente envolvem as denúncias de violência de gênero e sexual nos
espaços de trabalho e estudos, tanto em instituições públicas como privadas. Nossa sociedade é
estruturalmente machista, porque produz e sustenta relações psicossociais e socioeconômicas
baseadas em uma opressão do gênero mulher e/ou do sexo feminino para beneficiamento dos homens
(brancos, cis e heteros). É patriarcal, visto que organiza as relações de poder simbólica e material a

33 op. cit.

32 ABMGEO, Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências. Disponível em: <https://www.abmgeo.org/> (acessado em
06/09/2022).

31 ABMGEO, Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências. Disponível em: <https://www.abmgeo.org/> (acessado em
06/09/2022).

30 op. cit.
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partir de uma superioridade do homem cis e hetero, em detrimento do gênero mulher e/ou do sexo
feminino. E é misógina, pois despreza pessoas do gênero mulher e/ou do sexo feminino ao negar sua
humanidade e subjetividade, violentando-as por acreditar que elas devem estar sexualmente
disponíveis, já que encaradas como objeto.

Compreendemos que somos seres sociais, imersos em uma sociedade opressiva em várias
camadas. Somos socializados e educados em uma cultura racista, machista, patriarcal,
cisheteronormativa e alienante em relação à nossa divisão de classe socioeconômica. Não há saídas
individuais para problemas coletivos. Nesse sentido, entendemos que casos de violência, física, psíquica,
sexual e moral contra pessoas do gênero mulher e/ou do sexo feminino são, também, um assunto de
ordem social. Também compreendemos que o punitivismo é mais uma forma de respaldar um sistema
jurídico que é machista, classista e racista, já que homens brancos, pertencentes à elite intelectual ou à
elite econômica não são presos facilmente. No entanto, é a forma político-jurídica que temos disponível
para não normalizarmos a impunidade diante de crimes como os de violência sexual e moral contra
mulheres, como nos cada vez mais comuns casos de denúncia contra patrões ou contra professores,
chefes e colegas por parte de mulheres das geociências.

Para auxiliar nesse processo, é preciso que se constituam ouvidorias da mulher alocadas dentro
das instituições de ensino e de trabalho, públicas e privadas, para receber, acolher, escutar e orientar
as vítimas de abuso sexual, moral, físico e psíquico. Violências essas que, além de não terem, em sua
maioria, um desfecho positivo para a vítima em termos jurídicos, menos ainda têm em termos
administrativos acadêmicos ou corporativos. Os abusadores, muitas vezes, retornam aos seus postos de
poder e domínio como professores e chefes, retaliando suas vítimas, perpetuando o ciclo de violência, e
demonstrando que a impunidade impera em nosso sistema. Compreender quem sofre essas violências e
de onde elas partem é uma das maneiras de combater essas opressões dentro das instituições.

Nesse sentido, torna-se relevante o desenvolvimento de banco de dados unificado, coletivizado e
intuitivo que contenha as informações da comunidade geocientífica de modo a contribuir para o
desenvolvimento de pesquisas acadêmicas que auxiliem na elaboração de políticas públicas e
institucionais para combater essas desigualdades. Com isso, o presente projeto busca desenvolver uma
base de dados sobre a diversidade sexual, racial, generificada, etária, socioeconômica, entre outros
elementos, das/os/es geocientistas em cada área de atuação e/ou linha de pesquisa. Esse levantamento
pode contribuir com a facilitação de acesso a profissionais que representam identidades e interesses
diversos.

Por fim, a partir desse censo, cria-se possibilidades para um levantamento do corpo técnico das
organizações públicas, dos setores privados, do corpo docente e discente das instituições de ensino e

7



das instituições políticas nas quais as/os/es profissionais das geociências atuam - em exercício da
função ou afastadas/os/es de suas atribuições. Por meio da análise dos dados censitários levantados é
possível construir planos de ação para a definição de metas, processos e ferramentas para combater a
desigualdade no interior das instituições públicas e privadas. Além disso, mapear os espaços
organizativos de incorporação dessas medidas e já existentes nos territórios, a partir das pessoas que
deles participam, é de grande relevância. Bem como a compreensão das violências de gênero, raciais e
capacitistas ocorridas nessas instituições.

Salienta-se que essa cartografia diz respeito à compreensão da comunidade geocientífica como
um todo. Isto posto, alerta-se sobre a perspectiva monolítica do significante gênero que pode remeter o
gênero exclusivamente à categoria mulher. Nesse sentido, cabe destacar que gênero inclui, também, a
categorização do homem. Em outras palavras, busca-se um levantamento de dados que contemple
homens, mulheres, não-bináries, cis e trans, brancos, negros, indígenas, amarelos. Em suma, toda a
diversidade que compõe a nossa comunidade das geociências.

2. OBJETIVOS

Objetivo geral

Desenvolver uma base de dados que contemple a diversidade sexual, racial, generificada, etária,
socioeconômica das/os/es geocientistas em cada área de atuação e de formação, bem como
cartografar as violências sofridas nos espaços de estudo e trabalho e de onde elas partem.

Objetivos específicos

● Mapear e compreender quem são as pessoas da comunidade das geociências em suas
diversidades e áreas;

● Cartografar as violências sofridas em espaços de estudo e trabalho e de onde elas partem;
● Identificar as principais barreiras no acesso, progressão e permanência de pessoas nas

geociências;
● Propor, a partir dos dados, medidas com base no princípio da justiça de oportunidades, em

favorecimento da inclusão das diversidades humanas.
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3. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

a. definição das variáveis (as variáveis são os parâmetros levantados pelo questionário);
b. coleta de dados (realização da campanha de levantamento censitário);
c. tratamento dos dados;
d. análise dos resultados;
e. elaboração do relatório final.

4. EQUIPE

1. Alice Costa
2. Anita Fernandes
3. Caroline Dutra
4. Cristiane Castro
5. Erika Schumacher Sanchez
6. Laísa Assis Batista

7. Márcia Elisa Boscato Gomes
8. Marina Fagundes
9. Marion Freitas Neves
10. Marize Muniz
11. Pamela Vilela
12. Talita Gantus de Oliveira

➔ Consultoria estatística: MSc. Rita Maria da Silva Passos
Doutoranda em Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ). Profissional com 20 anos de
experiência. Economista pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1999). Especialista em
Sociologia Urbana (PPGCIS/UERJ -2000). Mestra em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela
Escola Nacional de Ciências e Estatísticas (ENCE/IBGE-2005). Foi Coordenadora do Fundo de Terras da
Reforma Agrária na Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Abastecimento e Desenvolvimento do
Interior (2002) do Rio de Janeiro. Economista da ONG Centro de Estudos Sociopsicanalíticos (2003).
Professora da Universidade Iguaçu (2004-2005). Analista de Projetos Especiais (2006-2007) pelo
convênio do Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com o Ministério de Minas e
Energia (MME) e o Centro de Pesquisas em Energia Elétrica (CEPEL/Eletrobrás). Socioeconomista do
Instituto Estadual do Ambiente (INEA) (2007-2012). Coordenadora de Pesquisa da Logos Consultoria
(2013). Consultora Sênior de Responsabilidade Social e Projetos de Investimentos Sociais (DuPont
Sustainable Solutions/Petrobras) (2014-2015). Professora do Instituto Universitário do Rio de Janeiro
(IUPERJ/ UCAM) (2015-2017) e da Fundação CEDERJ (2009-2011). Pesquisadora da Casa Oswaldo Cruz
em História das Ciências (COC/Fiocruz) (2016). Pesquisadora do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM)
nos anos de 2015 e 2016. Atualmente, é economista do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação (CAO - Educação) do Ministério Público do Estado do
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Rio de Janeiro, desde 2018, atuando em orçamento e políticas públicas de financiamento da educação.
Áreas de atuação e interesse: conflitos socioambientais, indicadores socioeconômicos e demográficos,
mineração, antirracismo (racismo ambiental), políticas públicas, economia política e epistemologias
africanas.

5. REALIZAÇÃO

6. FINANCIAMENTO

Para custeio da consultoria estatística, do design gráfico, de materiais de campanha, dentre
outras demandas que se fizerem necessárias para desenvolvimento do presente projeto, foi criada uma
campanha de financiamento coletivo pelo Apoia.se - uma plataforma em que é possível se tornar um/a
apoiador/a/e contínuo/a/e da ABMGeo, contribuindo com qualquer valor mensal. Para acessar a
plataforma de financiamento, clique aqui.
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7. CRONOGRAMA

1ª fase campanha: elaboração do censo

21/08 a 21/09/2022

Definição da metodologia

Elaboração do projeto

Desenvolvimento do questionário

Mapeamento e articulação de entidades parceiras

Criação de material gráfico para campanha de divulgação do censo

2ª fase campanha: realização do censo

21/09 a 21/12/2022

Lançamento do censo

Lançamento da campanha de financiamento coletivo

Veiculação do censo

Coleta de dados via censo

Acompanhamento processual da coleta de dados

Encerramento 2ª fase campanha: finalização do censo

21/12/2022 Encerramento da campanha do censo

3ª fase campanha: apresentação resultados do censo

01/02 a 31/05/2023

Tratamento dos dados

Apresentação dos dados

Elaboração do relatório censitário

Criação de material gráfico para divulgação do levantamento
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