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O ensino de matemática carrega marcas dos ı́ndices de insucesso es-
colar. Percebemos que é já desde a época dos anos iniciais do ensino
fundamental que o distanciamento a área de exatas se vai acen-
tuando por parte das meninas o que, consequentemente, permite
notar mais tarde uma diferença na representatividade de gênero nas
áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática – STEM. Na
idade adulta, essas áreas são frequentadas, em sua maioria, pelo
público masculino. Neste contexto, se iniciou o trabalho que visa
averiguar se existe equidade no tratamento dos gêneros feminino e
masculino no material didático de Matemática usado em sala de
aula. Começou-se por efetuar uma pesquisa bibliográfica sobre a
situação atual da presença feminina em áreas STEM, que permitiu
em tomar ciência das barreiras que sufocam o engajamento de meni-
nas e mulheres nessas áreas, investigar o momento em que tal distan-
ciamento ocorre e, principalmente, descobrir se o material didático é
influenciador de tal situação. Sendo de suma importância reconhecer
de que forma esse material (des)estimula a participação feminina na
área de exatas. Um dos questionamentos que se coloca é saber qual o
motivo que leva as meninas que na fase infantil manifestam gostar de
matemática ao chegar à fase adulta não se identificarem mais com
tal disciplina. Diante da importância e influência que o material
didático tem na reprodução e manutenção de estereótipos sociais,
foi feito um levantamento de questões-problema contextualizadas
que são propostas nos cadernos pedagógicos da Rede Municipal de
Ensino do RJ e, também, em cinco coleções de livros didáticos do
PNLD utilizados na Rede Pública e Rede Privada de Ensino no
que concerne a referência de gênero profissional e social. Iremos
refletir sobre o modo pelo qual as relações de gênero permeiam as



práticas educativas, em particular as que se constituem no âmbito
da Educação Matemática. Qual o estereótipo feminino no material
didático. Pois o livro didático é uma ferramenta important́ıssima
que acompanha as crianças desde a mais tenra idade, assumindo
um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Assim,
analisar as representações de gênero presentes nos livros didáticos
torna-se relevante, pois, as representações ali apresentadas podem
servir de modelo para alunos/as na construção e definição de suas
identidades. As questões/problemas foram classificadas de acordo
com a CBO [1] segundo sua referência, em cinco grupos, são eles:
atividades STEM, atividades de cariz social que envolvem presta-
dores de serviços e/ou cuidados pessoais, atividades que envolvem
conhecimento técnico de ńıvel médio e/ou conhecimento de ensino
superior, atividades que envolvem cargos de liderança e desportis-
tas. Após contagem e análise, foi posśıvel concluir que a referência
masculina é sempre superior à feminina, tanto quantitativa como
qualitativamente. A referência predominante é do papel da mulher
no meio familiar relacionado à alimentação e a situações que dizem
respeito à execução de tarefas domésticas que se enquadram na es-
fera social e no domı́nio privado. Em contrapartida, as referências
ao gênero masculino são, em sua maioria, situações julgadas ser
masculinas culturalmente, que envolvem atividade f́ısica, força e
posse, predominantes da esfera pública. A escola, em vez de ter
uma função transformadora, acaba por reproduzir os estereótipos
sociais e reforçar as desigualdades, pois instaura as mulheres como
seres frágeis, subjetivos, “irracionais”, ilógicos, centradas em suas
emoções e incapazes de serem boas em matemática. E, posiciona os
homens como seres racionais (afeitos à razão), capacitados para o
racioćınio, para o mundo dos negócios, para o gerenciamento de suas
vidas e, muitas vezes, das vidas das mulheres, sendo naturalmente
bons em matemática. É posśıvel notar que o material didático us-
ado na sala de aula de Matemática contribui para perpetuar esses
estereótipos. Segundo o psicólogo americano, especialista em desen-
volvimento infantil, Andrew Meltzoff, é comprovado em sua pesquisa
que a maior parte dos adultos mantém o estereótipo de que garo-
tos se identificam mais com matemática e garotas, com leitura. Em
um estudo publicado em 2011, Meltzoff mostra que crianças do se-
gundo ano escolar (entre seis e oito anos) já têm esse estereótipo.
A maioria das meninas e meninos acha que matemática é coisa de
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homens. No entanto, nesta idade, eles têm desempenho semelhante
em matemática na escola. Os meninos não se saem melhor do que as
meninas. Por isso, acredita-se que as crianças adquirem essa crença
da cultura que as rodeia. Elas absorvem este estereótipo da cul-
tura adulta. Se uma criança acredita que meninas não são boas em
matemática, ela tende a tratar as garotas como se não gostassem
de números, calculadoras, aritmética ou robôs, por exemplo. É pre-
ciso abandonar esta herança sócio-cultural. Cabe aos professores
reverter esta situação, questionando o material existente, propondo
alternativas que estimulem a auto-estima e auto-confiança das meni-
nas em si mesmas, que promovam a equidade de gênero e que mo-
tivem as meninas a se interessar pelas áreas STEM, contribuindo
para um mundo socialmente mais justo. É importante a criação de
programas de conscientização, palestras e debates que permitam um
diálogo aberto com as crianças e também é necessário estimulá-las,
desde a infância, com tipos de brinquedos que propiciem o desen-
volvimento cognitivo do indiv́ıduo, os chamados brinquedos STEM.
Podemos citar como exemplo os blocos de montar, quebra-cabeças,
tabuleiros, robôs e até jogos eletrônicos. Desde cedo, nas escolas e
nas famı́lias, precisa ser mostrado que a matemática pode ser um
caminho para as meninas. Assim, poderemos ter uma maior pre-
sença feminina na área.
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