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O artigo discute como as diferenças de gênero no 
desempenho acadêmico em Matemática podem 
relacionar-se com a distribuição das matrículas femi-
ninas no ensino superior, que, por sua vez, influencia 
as inserções diferenciadas entre mulheres e homens 
no mercado de trabalho.

Educação; mulheres na educação; diferenças de gê-
nero em Matemática.

The article discusses how gender diferences in Mathe-
matics may be related with the enrollment concentra-
tion in higher education. This scenery is also connected 
to the gender difference in labor market.

 Education; women in education; gender differences in 
Mathematics.
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Todo dia ela faz tudo sempre igual

Me sacode às seis horas da manhã

Me sorri um sorriso pontual

E me beija com a boca de hortelã.

Chico Buarque

Há muito que a mulher brasileira decidiu agregar novos desafios ao sor-
riso pontual e à rotina sempre igual da vida doméstica. As mais aquinhoadas 
avançam crescentemente sobre as bolsas de pesquisa na pós-graduação, e as de 
origem mais humilde se desdobram em esforços para galgar mais anos de estudo, 
na tentativa de melhorar sua empregabilidade.

As mulheres marcharam para a sala de aula e para o mercado de traba-
lho, mas há ainda muitas desigualdades determinadas não pelo sexo, e sim pela 
estrutura simbólica atribuída ao sexo a que se pertence. Pesquisa do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em março de 2010, 
mostra como a mulher continua ganhando menos que o homem no mercado 
de trabalho, ainda que, na média, apresente mais anos de escolaridade. Mesmo 
comparando os trabalhadores dos dois sexos, com nível superior, o rendimento 
da mulher alcança apenas 60% do recebido pelos homens.

E o que a educação tem com isso? De acordo com o Censo da Educação 
Superior de 2007, as mulheres representam 55% das matrículas totais do ensino 
superior. Os dados relativos aos anos de 1996, 2000 e 2003 também mostram 
superioridade no número de matrículas femininas, aproximando-nos de duas 
décadas de preponderância desse público nas instituições de ensino superior.

Souza (2008) destaca que 88,5% das matrículas femininas na graduação e 
na pós-graduação estão concentradas em áreas voltadas para a saúde, a educação, 
a economia doméstica e o serviço social. A autora argumenta que “a presença da 
mulher é predominante em cursos de graduação cuja tônica está naquilo para o 
que as mulheres são socializadas”. (Souza, 2008, P. 178). Quanto aos homens, 
há uma significativa concentração de matrículas nas engenharias.

Assim, embora a educação formal seja importante para combater desigual-
dades, a inserção diferenciada de homens e mulheres no campo da educação 
superior se reflete na vida profissional futura. Os dados relativos à participação 
da mulher no mercado de trabalho obtidos pelo IBGE, além de demonstrar 
que o componente sociocultural se impõe sobre as diferenças biológicas entre 
trabalhadores, refletem a opção das mulheres por carreiras menos valorizadas e, 
consequentemente, pior remuneradas.
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Até que ponto esses dados se relacionam com a representação do homem 
como ser “mais racional e objetivo” e a associação do feminino com o “cuidado 
com o outro”? – pergunta Souza. O questionamento carrega um mundo de 
relações complexas, mas é difícil negar que a escolha da futura profissão tem 
interface com a socialização de gênero e está coerente com as representações 
simbólicas que começam a ser construídas desde muito cedo.

Um estudo sobre os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 
1999 (Saeb) investigou as diferenças de resultados escolares entre meninos e 
meninas em Matemáticas e Ciências. Arruda (2002) afirma que os números são 
implacáveis: em Matemática e Ciências a diferença fica a favor dos meninos, e 
em Língua Portuguesa as meninas levam vantagem. Em estudo mais recente, 
com base no Saeb de 2007, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (INEP) revela que essa diferença se mantém. As meninas alcançaram um 
rendimento melhor na prova de Português nas três séries avaliadas e, por sua vez, 
os meninos apresentaram as melhores médias em Matemática na 4ª e 8ª séries 
do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio. (Brasil, 2009)

O tema não se restringe ao sistema educacional brasileiro e, aparentemente, 
reúne pouco consenso. Em 2005, o reitor da Universidade de Harvard, Larry 
Summers, apresentou o argumento de uma “inaptidão inata” para justificar a es-
cassez de mulheres nas ciências. Arruda, em seu estudo, conclui que as diferenças 
de gênero encontradas em sua amostra são na verdade diferenças sociais: “elas 
ocorrem preponderantemente nas escolas que atendem às classes mais desfavo-
recidas, nas quais a grande maioria das meninas permanece na escola e provavel-
mente apenas os bons alunos-meninos prosseguem seus estudos, enquanto os 
outros meninos partem precocemente para o trabalho1”. (Arruda, 2002, P. 80)

A literatura americana trata de diferenças de gênero nos resultados acadê-
micos como uma iniquidade educacional a ser combatida. Embora não haja 
evidências conclusivas, vários estudos sugerem que os professores percebem a 
Matemática como um campo de domínio natural dos meninos. Essa percep-
ção molda suas práticas de ensino e alimenta maiores expectativas bem como 
atitudes mais positivas desses docentes em relação ao processo de aprendiza-
gem dos meninos. Nas falas e práticas dos professores frequentemente está 
implícita (ou explícita) a ideia de que meninos e meninas não avançam em 
Matemática de forma equânime. (Li, 1999)

1 Resultados semelhantes são apresentados por Creso Franco, João Pitombeira de Carvalho e Marcia 
Andrade em Gênero e Desempenho em Matemática ao final do Ensino Médio: Quais as relações?. Em: 
Estudos em Avaliação Educacional, n. 27, jan-jun/2003, P.77-96. Disponível em: http://www.fcc.
org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1110/1110.pdf . Acesso: abril de 2010.
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Souza afirma que a “explicação das desigualdades de gênero como desigual-
dades naturais foi argumento fundamental para manter as mulheres afastadas do 
saber, pela educação formal, e do campo do trabalho formal”. Essa explicação 
ainda nos serve? Há intervenções didáticas capazes de minorar a desvantagem fe-
minina nos resultados acadêmicos em Matemática? E de propiciar aos meninos 
melhores rendimentos em Leitura e Escrita?

Os autores analisados argumentam que o desempenho acadêmico distinto 
tem raízes nas funções sociais típicas construídas para meninas e meninos, que 
são “naturalizadas” pelas famílias e pelas escolas. Por isso, as diferenças surgem 
em vários países, embora com gradações.

Após tantas transformações sociais, com a mulher indo à luta pelo seu di-
reito ao voto, à liberdade sexual, à educação, à remuneração mais equânime no 
mercado de trabalho, quem diria, podemos em breve estar brigando pelo direito 
de aprender Matemática.
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