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O estereótipo é um processo de significação e representação que toma
como ponto de partida caracteŕısticas “simples, v́ıvidas, memoráveis,
facilmente compreendidas e amplamente reconhecidas” de uma pes-
soa ou grupo social. Em nossa sociedade, são inúmeros os es-
tereótipos de gênero: “homem não chora”, “mulher dirige mal”,
“azul é cor de homem”, “mulher fala demais”, “mulher não é boa
em matemática”, entre outros.
Os efeitos de um estereótipo podem ser positivos no grupo domi-
nante, mas reconhecidamente danosos nos dominados. Estudos sug-
erem que mulheres têm noção bastante clara de que, de um modo
geral, são consideradas incapazes ou com capacidade cognitiva re-
duzida para cálculos matemáticos, racioćınio lógico e orientação es-
pacial. Mesmo que elas possam ter a noção da falsidade dessas
afirmações, cumprem a “profecia” que a sociedade faz a seu respeito
e, de fato, não conseguem bom desempenho nessas atividades.
Nesse pôster, vamos apresentar uma coleta de dados para descrever
a seleção de homens e mulheres em alguns cursos de graduação em
universidades brasileiras. Esses dados se referem ao ENEM 2017 e
ao ENEM 2018. Vamos verificar que ainda são poucas as meninas
que conseguem ser selecionadas para cursos como matemática, f́ısica,
ciência da computação e estat́ıstica. Estudos nessa direção são im-
portantes para identificar se o número de meninas que procuram
tais cursos é baixa ou se, ao realizarem o ENEM para tais cursos,
elas se sentem pressionadas por esses cursos serem tradicionalmente
masculinos e, dessa forma, não conseguem obter o desempenho es-
perado. Qualquer que seja a constatação, o fato é de que as meninas



ainda são minoria em cursos de graduação em áreas de ciências ex-
atas e, assim, ações afirmativas devem ser formuladas para reverter
esse desigual cenário.
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