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1 Introdução 
 

Historicamente, as práticas sociais, dentre elas, as escolares, vêm contribuindo para a 

segregação e hierarquia de sexo e gênero. A história da educação das mulheres mostra que 

elas foram excluídas e a partir do século XIX começaram a ser inseridas progressivamente nas 

escolas, mas de maneira segregada como apontam Carvalho e Rabay (2013): 

 

A história da educação das mulheres se caracteriza pela exclusão e inclusão 
progressiva, porém segregada: em escolas ou classes separadas, ramos de 
ensino ou áreas curriculares distintas, restrição a certas matérias 
representadas como extensão do trabalho reprodutivo, doméstico (p.12). 
 

 

Beltrão e Teixeira (2004) apontam que nesse processo de inclusão das mulheres nas 

escolas, elas foram impedidas e/ou desestimuladas a ingressarem em certas áreas do 

conhecimento e profissões que se mantiveram como espaços masculinos, segundo a visão de 

que matemática era para meninos, bordados para meninas, ou canetas para eles e agulhas para 

elas.  

Gradativamente, ao longo do século XX, como resultado da luta feminista pela 

igualdade de gênero, desapareceram as barreiras formais de acesso a quaisquer cursos, 

ocupações e carreiras, mas conforme Carvalho e Rabay (2013):  

 
persistiu a ramificação (tracking) de sexo e gênero na educação profissional, 
em cursos técnicos secundários e em cursos superiores, com reflexos no 
mercado de trabalho, onde as mulheres ainda se encontram concentradas em 
guetos ocupacionais e continuam ganhando menos do que os homens (p.12). 

  

Apesar das mudanças ocorridas na condição da mulher no mundo ocidental, Bourdieu 

(1999) aponta que permanecem objetivadas, nas carreiras e nos cargos, as antigas estruturas 

da divisão sexual do trabalho que atuam através de três princípios práticos: 
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as funções que convêm às mulheres se situam no prolongamento das funções 
domésticas: ensino, cuidados, serviços; uma mulher não pode ter autoridade 
sobre homens [tendendo a ser] preterida por um homem para uma posição de 
autoridade ou (...) relegada a funções subordinadas, de auxiliar; [e, o homem 
detém] o monopólio da manutenção dos objetos técnicos e das máquinas (p. 
112-113). 

 

Esses princípios são percebidos, nitidamente, no ensino superior. Segundo Carvalho e 

Sobreira (2008), nas universidades brasileiras, os cursos como Pedagogia, Enfermagem e 

Nutrição apresentam de 80 a 90% das mulheres por representarem uma extensão das 

atividades domésticas, enquanto que os cursos de Engenharia têm de 15 a 20% de mulheres. 

Embora não haja mais barreiras formais em relação ao acesso de meninas aos níveis 

superiores de ensino, observa-se que, culturalmente, fomenta-se muito mais nos meninos a 

formação técnico-científica e negligencia-se tal estímulo às meninas ao ponto de elas mesmas 

evitarem as disciplinas técnicas e se autoavaliarem tecnicamente incompetentes (CRUZ, 

2016). Tal distinção na educação leva as meninas a se sentirem mais atraídas por 

determinadas áreas de conhecimento feminizadas e a seguirem carreiras bem distintas das 

escolhidas pelos meninos. Conforme Olinto (2011), 

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 compatível com o que consideram ou são 
levadas a considerar como mais adequado para elas (p. 69). 

 
 A escolha por caminhos distintos foi percebida nos dados desta pesquisa, visto que 

os/as participantes se identificam com as disciplinas escolares e participam de olimpíadas 

científicas de determinadas áreas e rejeitam outras, conforme estejam ligadas a atributos 

femininos ou masculinos.  

 A pesquisa realizada (FIRINO, 2017) teve uma abordagem quanti/qualitativa, tendo 

sido coletados os dados no ano de 2016 em uma escola pública estadual que possui ensino 

médio integrado a cursos técnicos na área da Computação, localizada na cidade de João 

Pessoa/PB. Para tanto, aplicou-se um questionário, no início do ano letivo, junto a 185 

estudantes, do 1º ao 3° ano do ensino médio, sendo 101 mulheres e 84 homens. O 

questionário continha questões fechadas e abertas que versavam sobre: a vida estudantil, 

procurando-se saber o tipo de escola anteriormente frequentada (pública ou privada), as 

disciplinas favoritas, as que o/a aluno/a tem mais dificuldades, a participação em olimpíadas 
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científicas; atividades de lazer; o uso das tecnologias, mais precisamente o computador, o 

celular, a internet e aplicativos para auxiliar nos estudos; o motivo da escolha de curso 

superior e a possibilidade de fazer curso superior na área da Computação; e a percepção de 

preconceitos sofridos por homens e mulheres que atuam nesta área. 

O ensino médio integrado é uma modalidade de ensino em que o/a estudante cursa, 

juntamente com o currículo básico do ensino médio, disciplinas voltadas para a especialização 

em alguma área técnica. No caso da escola campo desta pesquisa os/as estudantes cursam o 

currículo base do ensino médio e têm acrescido ao mesmo disciplinas da área da Computação, 

específicas de cada curso escolhido no momento da matrícula: Informática para Internet e 

Programação de Jogos Digitais. Ao final dos três anos do ensino médio esses/essas estudantes 

saem habilitados/as para atuar no mercado de trabalho correspondente ao curso concluído.  

Para interpretar os dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin (2011), 

seguindo as seguintes etapas do método: a pré-análise, a exploração do material coletado e em 

seguida o tratamento dos resultados. Os dados foram tabulados, categorizados e feitos os 

cruzamentos necessários, fazendo a separação das respostas dadas no questionário por “sexo” 

para que fosse possível visualizar e agrupar as respostas femininas e masculinas, 

possibilitando a análise intrassexo e intersexo.  

Os dados foram organizados em cinco categorias: relação dos/das jovens com a 

tecnologia; os/as jovens, o conhecimento e a ciência; os/as jovens e a perspectiva de escolha 

de cursos superiores; os/as jovens e os cursos da Computação e os/as jovens e a perspectiva 

de futuro. Este texto apresenta apenas uma delas: os/as jovens, o conhecimento e a ciência.  

 

2 Os/As jovens, o conhecimento e a ciência 

 

Como os/as estudantes de ensino médio abordados nesta pesquisa se relacionam com o 

conhecimento e com a ciência? Quais as suas disciplinas favoritas e as que eles/elas sentem 

mais dificuldades? De que olimpíadas científicas participam? Ainda se encontram diferenças 

por sexo e gênero em suas preferências e escolhas? 

A escola campo desta pesquisa oferece dois cursos técnicos na área da Computação 

integrados ao ensino médio: Programação de Jogos Digitais (PJD) e Informática Para a 

Internet (IPI). Durante os três anos do ensino médio, os/as estudantes cursam as disciplinas da 
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base comum e as específicas de cada curso, sendo todas elas obrigatórias e cursadas em dois 

turnos: pela manhã, as disciplinas básicas e, no turno da tarde, as específicas.   

As disciplinas da base comum são: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, 

Biologia, Física, Química, Matemática, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Língua 

Estrangeira (inglês e espanhol). No total são treze disciplinas conforme preconizam a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN 9.394/96) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN).  

As disciplinas do curso de PJD são: no 1° ano, História dos Jogos Digitais; 

Algorítimos e Lógica de Programação; Game Design: Elaboração de Projetos de Jogos; 

Criação de Personagens e Cenários; Técnicas de Ilustração; Planejamento e Desenvolvimento 

do TCC I; Laboratório de Jogos 2D; no 2° ano, Roteiro e Narrativa para jogos; Ética, 

Sustentabilidade e Tecnologia; Cultura Transmidiática; Programação Orientada a Objetos; 

Criação de Interfaces Interativas; Modelagem e Animação 3D; Planejamento e 

Desenvolvimento do TCC II; Laboratório de Jogos 3D; e no 3° ano, Empreendedorismo e 

Direitos Autorais; Produção Audio Visual; Inteligência Artificial para Jogos; e Projeto Final – 

TCC. 

No curso Técnico de IPI, os/as discentes cursam: no 1° ano, Introdução à Informática; 

Gestão de Sistemas Operacionais I; Operação de Programas Aplicativos; Lógica da 

Programação; Ética e Cidadania Organizacional; Desenvolvimento de Design Websites I; e 

Planejamento e Desenvolvimento do TCC I; no 2° ano, Gestão de Sistemas Operacionais II; 

Desenvolvimento e Design Websites II; Desenvolvimento de Software; Informação; 

Instalação e Manutenção de Computadores; Dados I; Planejamento e Desenvolvimento do 

TCC II; e no 3° ano, Comunicação e Marketing na Internet; Projetos de Aplicações Web I; 

Programação para Internet; Dados II; e Projeto final – TCC. 

Diante dessa numerosa quantidade de disciplinas os/as estudantes têm as preferidas, 

aquelas em que eles/elas sentem mais dificuldades e aquelas com as quais se identificam, 

podendo participar de olimpíadas para competir e aprofundar o conhecimento. As disciplinas 

favoritas dos/as estudantes estão representadas no gráfico 1, com dados desagregados por 

sexo. 
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Gráfico 1 – Disciplinas favoritas por sexo 

Fonte: Dados do questionário aplicado. 

A partir dos dados do gráfico 1, podemos observar que a disciplina favorita dos/as 

estudantes é Biologia. Em seguida, na sequência da quantidade de respostas, temos: Educação 

Física, Português, História, Matemática, Língua Estrangeira, Geografia, Arte, Física, 

Química, Filosofia, Sociologia, Comunicação e Marketing na Internet, e Lógica da 

Programação. Estas duas últimas disciplinas foram as únicas que apareceram na categoria 

“outros” da questão sobre as disciplinas favoritas.  

Quando se observam as preferências intrassexo se percebe que Biologia e Língua 

Portuguesa são as disciplinas favoritas das meninas, e depois, em sequência: História, 

Matemática, Educação Física, Língua Estrangeira, Geografia, Arte, Física, Química, 

Sociologia, Filosofia e Comunicação e Marketing na Internet. Os menores percentuais das 

preferências de disciplinas das meninas estão em Sociologia (3%), Filosofia (3%), Química e 

Física (4%). 

As disciplinas favoritas dos meninos, em ordem decrescente da quantidade de 

respostas são: Educação Física, Biologia, História, Português, Matemática, Geografia, Física, 

Química, Língua Estrangeira, Filosofia, Arte, Sociologia, Comunicação e Marketing na 

Internet e Lógica da Programação, conforme o gráfico 1. Os maiores percentuais estão em 

Educação Física (16%), Biologia (12%) e História (11%) e os menores nas disciplinas 

técnicas de Comunicação e Marketing na Internet (2%) e Lógica da Programação (1%).  

Fazendo a análise intersexo, observando ainda o gráfico 1, percebe-se que as 

disciplinas em que o número de meninas foi superior ao de meninos foram: Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte, Biologia e Matemática. Já as disciplinas em que o 

número de meninos se sobressai ao das meninas são: Educação Física, Física, Química, 

História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Lógica da Programação. 
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Agrupando as disciplinas por área de conhecimento pode-se ter uma visão das áreas 

com as quais meninos e meninas mais se identificam.  Optou-se por agrupar as disciplinas da 

seguinte forma: Ciências Humanas e Sociais (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, 

Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Arte, Comunicação e Marketing na Internet); 

Ciências Exatas e da Natureza (Matemática, Química, Física e Lógica da Programação) e 

Ciências Biológicas (Educação Física e Biologia).  

Dessa forma, quando se agrupam as respostas das disciplinas favoritas de meninos e 

meninas nessas três áreas do conhecimento, verifica-se onde de fato há maior concentração 

das preferências deles e delas. O gráfico 2 demonstra o resultado desse agrupamento. 

Observa-se que a maioria das disciplinas favoritas de meninos e meninas concentra-se na área 

de Ciências Humanas e Sociais, com 392 respostas, o que equivale a um percentual de 51,9% 

das escolhas. A área das Ciências Biológicas teve 213 atribuições de preferência de estudantes 

(28,2%) e a área de Ciências Exatas e da Natureza 150 atribuições, equivalente a 19,8% das 

respostas.  

Observa-se que as disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais têm atraído os/as 

jovens desta pesquisa, contudo, nota-se que há uma diferença entre a quantidade meninos e 

meninas que preferem as disciplinas desta área. A quantidade de respostas de meninas (206) 

equivale a 52,5% do total de preferências, enquanto a de meninos (186) fica em 47,5%. 

A área de Ciências Biológicas, que ficou em segundo lugar nas preferências, teve 111 

respostas femininas (52%) e 102 masculinas (48%). Já a área de Ciências Exatas e da 

Natureza foi menos indicada como preferida por ambos, mas há um número maior de meninos 

que se identificam com essa área, 78 (52%), em relação ao número de meninas, 72 respostas 

(48%)  
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Fonte: Dados do questionário aplicado. 

Gráfico 2 – Agrupamento das disciplinas favoritas por áreas do conhecimento 

 

Embora as diferenças não sejam tão significativas, percebe-se que as meninas 

preferem as disciplinas das Ciências Humanas e Sociais, e Ciências Biológicas, enquanto que 

na área de Ciências Exatas e da Natureza o número de meninos sobressai. Várias pesquisas 

indicam que as meninas desde cedo tendem a se identificar com as Ciências Humanas e 

Sociais, e Ciências Biológicas, enquanto que os meninos buscam as Ciências Exatas e da 

Natureza. Segundo Lima (2013), essas identificações acontecem de forma inconsciente e não 

têm relação com questões biológicas, mas sim culturais. 

Não há pesquisas que comprovem cientificamente que os homens possuem 

capacidades 

superiores às 

das mulheres para as Ciências Exatas e da Natureza, mas histórica e culturalmente essa ideia 

prevalece e é naturalizada e cristalizada nas trajetórias acadêmicas e profissionais de homens 

e mulheres. Segundo uma publicação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), com base em dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA) 2012, as diferenças de desempenho e identificação com as disciplinas escolares entre 

meninos e meninas se deve às diferenças de autoconfiança na hora de aprender. Isso indica 

que, apesar de ambos terem capacidade para obter bons resultados em qualquer área do 

conhecimento, eles e elas não se sentem confiantes em aprender conteúdos de todas as 
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disciplinas e acabam se identificando com as que acreditam terem mais facilidade para 

aprender3.  

Lima (2013) diz que essa falta de autoconfiança está relacionada às “expectativas e 

atitudes de pais e professores, que encorajam e motivam os meninos, mas não as meninas, 

para a Matemática” e demais disciplinas da área de Ciências Exatas e da Natureza (p. 808). 

Cruz (2016) também aponta o estímulo que é dado aos meninos para uma formação racional e 

técnico-científica enquanto as habilidades associadas a tal formação não são fomentadas nas 

meninas. 

Dessa forma, culturalmente, desde cedo as meninas são estimuladas através de 

brincadeiras, conversas e ambientes a desenvolverem habilidades interpessoais, a lidar com a 

subjetividade e a linguagem, e os meninos vão sendo estimulados a buscar a objetividade e a 

racionalidade. Sendo assim, antes mesmo de ingressarem na escola “meninos e meninas já 

parecem destinados a lugares sociais distintos em função daquilo que a cultura nomeia como 

diferenças sexuais” (DAL’IGNA, 2007, p. 255).  

A escola reforça esses modelos dicotômicos de feminilidade e masculinidade trazidos 

do seio familiar e das demais relações sociais e continua direcionando as meninas para as 

disciplinas das áreas de Ciências Humanas e Sociais, e Ciências Biológicas, pois estão, 

supostamente, ligadas à identidade feminina, e os meninos para a área das Ciências Exatas e 

da Natureza que, cultural e historicamente, tem sido o espaço deles. A reprodução desses 

modelos nas trajetórias escolares de meninos e meninas também é percebida nas disciplinas 

em que os/as estudantes têm mais dificuldades. Segundo os dados do questionário aplicado, as 

meninas apontam mais dificuldades na área de Ciências Exatas e da Natureza, enquanto os 

meninos afirmam ter mais dificuldades nas disciplinas da área de Ciências Humanas e 

Sociais. 

Observou-se que 60% das meninas afirmam ter dificuldade nas disciplinas de Ciências 

Exatas e da Natureza, enquanto que esse percentual entre os meninos foi de 48%. Já na área 

de Ciências Humanas e Sociais, o percentual de meninos que sente dificuldades (47%) é 

maior que o percentual de meninas (37%). A dificuldade relatada na área de Ciências 

Biológicas, não foi expressiva, 5% entre os meninos e 3% entre as meninas. 

                                                           
3
 Informação retirada do Relatório Nacional PISA 2012: resultados brasileiros. Disponível no site:< 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados
_brasileiros.pdf>. Acesso em: 20/04/2017. 
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Visto que os/as participantes desta pesquisa se encontram na última etapa da educação 

básica, entende-se que essas dificuldades foram internalizadas e naturalizadas ao longo da 

trajetória escolar, graças a um tratamento pedagógico que reforça as discriminações de gênero 

na identificação com as disciplinas escolares, como apontam Lima (2013) e Queiroz, 

Carvalho e Moreira (2016). “O reforço de uma suposta natureza feminina, realizado 

principalmente pelos/as professores/as, leva as estudantes a terem o entendimento gendrado 

sobre tais disciplinas” (QUEIROZ; CARVALHO; MOREIRA, 2016, p. 52). 

Percebeu-se também que os/as estudantes pouco citaram disciplinas específicas de 

seus cursos, tanto entre as favoritas quanto entre aquelas em que sentem dificuldades. O curso 

de PJD possui 19 disciplinas específicas e nenhuma delas apareceu entre as disciplinas 

favoritas. Apenas uma foi citada, por uma menina, no quesito sobre disciplinas em que 

apresentam mais dificuldades, a de Programação Orientada a Objetos, que é cursada no 2° 

ano. No curso de IPI também são 19 disciplinas específicas e apenas duas destas foram 

citadas entre as disciplinas favoritas, a saber, Comunicação e Marketing na Internet (2 

meninas e 2 meninos) e Lógica de Programação (1 menino). 

Seria interessante conhecer as razões dessa omissão das disciplinas específicas, o que 

não foi possível realizar no âmbito desta pesquisa, uma vez que pode indicar um 

distanciamento e uma falta de identificação dos/as estudantes com a área da Computação e/ou 

com o curso escolhido, o que pode resultar em evasão, reprovação e o não prosseguimento em 

uma carreira dessa área. Assim, aponta-se a necessidade de investigar como eles/elas estão se 

relacionando com as disciplinas específicas e suas motivações para fazer um curso técnico na 

área da Computação integrado ao Ensino Médio.  

Com relação à participação em Olimpíadas Científicas, a maior parte de meninos e 

meninas afirmou já ter participado da Olimpíada de Matemática, 67% e 61%, 

respectivamente. Outras duas olimpíadas que tiveram um percentual significativo das 

respostas foram: Olimpíada de Português (meninos 10% e meninas 13%) e Olimpíada de 

História (Meninos 9% e Meninas 21%). Esses percentuais estão representados no gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Participação em Olimpíadas Científicas por sexo 

 

   

 

Observa-se a partir do gráfico 3 que as Olimpíadas Científicas em que meninos e 

meninas mais participaram foram: Matemática, História e Português. Destaca-se a grande 

participação deles/as na Olimpíada de Matemática, possivelmente por ser a mais conhecida e 

devido à grande divulgação que há nos estabelecimentos educacionais4. 

Nestas Olimpíadas as diferenças referentes a questões de gênero ficam evidentes 

quando se avalia que, embora o percentual da participação das meninas nas Olimpíadas de 

Matemática seja expressivo (61%), ainda é menor que o percentual da participação dos 

meninos (67%). Também se percebe que a participação nas Olimpíadas de História e 

Português, disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais, tem um percentual maior de 

meninas do que de meninos, principalmente em História. 

Também é visível uma diferença na participação de meninos e meninas nas 

Olimpíadas de Robótica, seja por decisão individual ou porque os/as professores/as 

selecionam para participar desta mais meninos que meninas. Observa-se pelo gráfico 3 que 

apenas 1% das meninas já participaram desse tipo de olimpíada, enquanto que 7% dos 

meninos já participaram. Entre os meninos ainda aparece a participação em Olimpíada de 

Astronomia e Astronáutica (1%). 

                                                           
4 Dados retirados do site da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) que acontece 
anualmente. Disponível em: http://www.obmep.org.br/. Acesso em: 19/05/2017. 

Fonte: Dados do questionário aplicado. 
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Algumas meninas ainda afirmaram participar das Olimpíadas de Física (1%), Língua 

Estrangeira (1%) e a do Conhecimento (2%). Nas respostas dos meninos ainda apareceu a 

participação nas Olimpíadas de Biologia (1%), Geografia (3%) e também na do 

Conhecimento (2%). 

 

3 Considerações finais 

 

Compreende-se que há diferenças de gênero na forma como os/as jovens se 

relacionam com o conhecimento e a ciência, visto que se percebe, através dos dados expostos 

acima, que as meninas tendem a se identificar com as disciplinas e participar de Olimpíadas 

Científicas nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, e Ciências Biológicas e os meninos, 

apesar de também gostarem de disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais e 

participarem de Olimpíadas Científicas nesta área, apresentaram percentuais superiores na 

área de Ciências Exatas e da Natureza. 

Lima Junior, Rezende e Ostermann (2011) reforçam esses achados, pois dizem que “o 

gênero é provavelmente o fator mais relevante relacionado à atitude dos estudantes frente à 

Ciência”, mas lembram que essas diferenças entre homens e mulheres frente à Ciência e ao 

conhecimento “não são herança do sexo, mas são produzidas e reproduzidas nas relações 

sociais” (p. 120). 

 Diante disso, visto que a escola é um espaço formal de educação, com importantes 

contribuições para o desenvolvimento individual e social, compreende-se a responsabilidade 

da mesma de buscar visibilizar os estereótipos e preconceitos que estão por trás dessas 

identificações, enfocando sua dimensão social e cultural. Dessa forma, a cultura escolar deve 

incentivar e propiciar o contato tanto de meninas quanto de meninos com as diversas áreas do 

conhecimento, bem como promover atividades de informação e reflexão com os/as estudantes 

sobre as barreiras invisíveis que os/as segregam, em razão do sexo e gênero, em campos de 

conhecimento e em carreiras distintas.  

Com efeito, mudar o direcionamento gendrado para as diferentes áreas de 

conhecimento, constatado nesta pesquisa com estudantes do ensino médio, requer projetos de 

intervenção curricular comprometidos com a igualdade de gênero, desde o início da trajetória 

escolar, ou seja, desde a educação infantil.  
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