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RESUMO 

 

Esta pesquisa se insere na linha de pesquisa Novas tecnologias na educação do programa de 

Pós-Graduação em Educação:Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A 

partir da década de 1980, as mulheres avançaram quantitativamente nos espaços acadêmicos e 

no mercado de trabalho. No entanto, nos cursos e profissões da área de Ciências, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática (CTEM ou STEM) a presença feminina não ultrapassa vinte por 

cento. Esta pesquisa objetiva refletir sobre as causas dessa iniquidade de gênero. Esta 

pesquisa partiu da questão: Quais são as causas da iniquidade de gênero na área de Ciências, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM ou STEM), segundo o olhar de ativistas pela 

inclusão feminina no desenvolvimento de tecnologia? Foi fundamentada em um referencial 

baseado em autores com abordagens sobre o papel do gênero como elemento de análise das 

relações interpessoais como Scott e Colling. As autoras Boix e Natansohn foram 

fundamentais para a reflexão sobre gênero e tecnologia. Outros autores contribuíram na 

abordagem das relações de gênero na educação básica como Auad, Moreno e Lins Machado e 

Escoura, que analisam o papel da educação na construção de uma cultura na educação básica 

que estabelece hierarquias e barreiras nas relações de gênero. Já Vieira-Pinto aborda a questão 

do uso da tecnologia como instrumento de poder e Paulo Freire aponta a questão da educação 

como instrumento de empoderamento em uma perspectiva de desconstrução de injustiças nas 

relações de gênero. A trajetória metodológica seguiu a abordagem qualitativa de natureza 

interpretativa. Para responder a questão problema desta pesquisa foram realizadas entrevistas 

com docentes de instituições de ensino de diversos cursos da área de STEM envolvidos no 

Programa Meninas Digitais, organização que desenvolve ações formativas, objetivando 

aproximar meninas do contexto da programação de computadores e da área de STEM. A 

investigação sobre as inter-relações entre gênero, tecnologia e currículo possibilitou 

identificar, entre as casualidades das limitações à participação de meninas como 

desenvolvedoras de tecnologia, padrões de comportamento presentes nas narrativas dos 

sujeitos da pesquisa.  Estes padrões foram categorizados em expressões concretas de relações 

de gênero: sexismo, misoginia, estereótipos e expectativas de gênero. Foi estabelecida uma 

relação sobre a presença no currículo oculto da educação básica de um aprendizado da 

separação, através de situações cotidianas que reproduzem as expressões categorizadas. 

Concluímos através dos dados colhidos aspectos culturais das relações de gênero como 

condicionantes da não escolha acadêmica e profissional pelas mulheres pela área de 

tecnologia. Apontamos a necessidade da consideração pelas políticas públicas e sociais, bem 

como os processos formativos de educadores  a reflexão das relações de gênero no currículo 

da educação básica.  

 

Palavras-chave: Currículo; Tecnologias na Educação; Gênero; STEM e Androcentrismo. 
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ABSTRACT 

 

This research is inserted in the line of research New technologies in the education of the 

program of Post-Graduation in Education: Curriculum, of the Pontifical Catholic University 

of São Paulo. Since the 1980s, women have advanced quantitatively in academia and the 

labor market. However, in the courses and professions of Science, Technology, Engineering 

and Mathematics ( STEM) the female presence does not exceed twenty percent. This research 

aims to reflect on the causes of this gender inequity. This research started with the question: 

What are the causes of gender inequity in Science, Technology, Engineering and Mathematics 

(STEM), according to the activists' view of women's inclusion in technology development? It 

was based on an author-based framework with approaches on the role of gender as an element 

of analysis of interpersonal relationships such as Scott and Colling. The authors Boix and 

Natansohn were fundamental for the reflection on gender and technology. Other authors have 

contributed to the approach of gender relations in basic education such as Auad, Moreno and 

Lins Machado e Escoura, who analyze the role of education in the construction of a culture in 

basic education that establishes hierarchies and barriers in gender relations. Vieira-Pinto 

discusses the use of technology as an instrument of power and Paulo Freire points to the issue 

of education as an instrument of empowerment in a perspective of deconstructing injustices in 

gender relations. The methodological trajectory followed the qualitative approach of an 

interpretative nature. To answer the problem question of this research were conducted 

interviews with teachers of educational institutions of various STEM courses involved in the 

Digital Girls Program, an organization that develops training actions, aiming to bring girls 

closer to the context of computer programming and the STEM area. Research on the 

interrelationships between gender, technology and curriculum made it possible to identify, 

among the coincidences of the limitations to the participation of girls as technology 

developers, patterns of behavior present in the narratives of the research subjects. These 

patterns were categorized into concrete expressions of gender relations: sexism, misogyny, 

stereotypes, and gender expectations. A relation was established about the presence in the 

hidden curriculum of the basic education of a learning of the separation, through daily 

situations that reproduce the categorized expressions. We conclude through the data collected 

cultural aspects of gender relations as conditioners of the non-academic and professional 

choice of women in the area of technology. We point out the need for consideration by public 

and social policies, as well as the formative processes of educators, the reflection of gender 

relations in the basic education curriculum. 

 

Keywords: Curriculum; Technologies in Education; Gender; STEM and Androcentrismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Escolhas Possíveis. 

De onde parti? Parti da minha experiência como menina, negra, pobre, estudante 

de escola pública da periferia de São Paulo. Embora sistemática inteligente e organizada, não 

incluí em meu projeto de vida profissional a possibilidade de escolha de um curso nas áreas 

das Ciências Exatas. Meu universo, no contexto da década de 1970 e 1980, era formado por 

algumas opções profissionais que orbitavam em uma esfera limitada, muito próxima das 

Ciências Humanas e Sociais. 

Existiam planos profissionais, mas eram pré-selecionados pelo contexto no qual 

eu estava inserida. Havia uma lista de possíveis opções profissionais já escolhidas para mim 

(e para a maior parte das mulheres em idade de opção vocacional): Magistério e talvez 

Nutrição. Já meu irmão, enquanto eu cuidava da casa, “estagiou” em uma oficina mecânica do 

bairro, foi o ajudante do meu pai nos consertos da casa, foi “cobrador” de lotação e pode ter 

outras escolhas, formou-se em técnico em programação e depois cursou a graduação em 

analista de sistemas. 

Reflito sobre o porquê a programação, a eletrônica, a mecânica, as engenharias 

não fizeram parte dos meus possíveis trajetos acadêmicos. Constatei que esses possíveis 

trajetos não me foram apresentados, não eram concebidos como possíveis a uma menina, nem 

pelos meus pais, nem  pelo currículo na escola.  

Refletir criticamente sobre o que é ser menina ou ser menino e as implicações das 

relações de gênero na sociedade não fez parte do currículo que vivenciei. Foram 12 anos de 

estudos em escolas públicas e mistas, em que a coeducação e o fato de meninos e meninas 

estarem juntos em sala de aula, não garantia a equidade de oportunidades acadêmicas. Como 

apontado por Auad (2006), mesmo uma escola fundamentada na educação mista, (...) “sem 

maiores reflexões pedagógicas sobre as relações de gênero, pode redundar em 

aprofundamento das desigualdades.”(p. 55). 

Segui as escolhas possíveis que concebia como sendo um caminho natural e ao 

finalizar em 1984 o Ensino Médio no Curso Técnico de Magistério em 1984 prestei vestibular 

para o curso de História. Em 1987 prestei o concurso para professora de ensino fundamental e 

entre 1987 e 1993 fui professora alfabetizadora nas salas iniciais do Ensino Fundamental na 

rede estadual de São Paulo. Em 1991, tendo como secretário Municipal o professor Paulo 
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Freire, iniciei minha carreira na rede municipal como professora de História para 

adolescentes, jovens e adultos do ensino fundamental e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). 

Concomitantemente exercia a função de Instrutor de atividades no Serviço Social 

do Comércio - SESC no projeto Curumim. Naquele momento, o SESC iniciou um programa 

de informatização de suas unidades e me envolvi nos programas de formação para uso da 

tecnologia ofertada aos funcionários.  

A experiência no SESC possibilitou que a tecnologia fizesse parte de uma das 

opções profissionais possíveis. Em 1996, aceitei o desafio de utilizar a tecnologia no ambiente 

escolar e assumi a função de Professor Orientador de Informática Educativa-POIE, em uma 

escola municipal de Ensino Fundamental. Adentrava ao universo da tecnologia pela porta que 

me foi  aberta: como professora da Rede Pública. 

Assumi o papel de preceptora de crianças, jovens e adultos na apresentação aos 

computadores pessoais que no final da década de 1980, abandonavam a esfera militar, 

acadêmica e bancária para entrar nos lares e escolas. Naquele contexto, apropriei-me da 

tecnologia inicialmente, de uma forma procedimental. Manuais e tutoriais foram os principais 

referenciais que viabilizaram minha prática didático-pedagógica para o ensino do uso de 

computadores aos meus alunos.  

No Laboratório de Informática Educativa realizava o atendimento de alunos do 

Ensino Fundamental e do Ensino de Jovens e Adultos. Com a crescente demanda dos alunos 

sobre as possibilidades dos recursos presentes na tecnologia, fui avançando além dos manuais 

e tutoriais. Ampliei a exploração participando de grupos de discussão on-line e cursos além da 

formação oferecida pelas instâncias da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.  

Em 1998, ingressei no curso de Especialização Lato Sensu “Tecnologias 

Interativas Aplicadas à Educação”, ofertado pela Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão da PUC-SP (Cogeae), cuja coordenação era da professora 

Sulamita Ponzo de Menezes do departamento de Educação da PUC/SP. Como trabalho de 

conclusão de curso, realizei um estudo de caso sobre o letramento digital em uma turma do 4º 

ano do Ensino de Jovens e Adultos.  

Em 2000, devido ao roubo de todos os equipamentos da Escola de Ensino 

Fundamental, ainda na função de Professor Orientador de Informática Educativa, fui 

realocada em uma Escola Municipal de Educação Infantil. Nesse contexto realizei vivências 

curriculares e baseadas na utilização e desenvolvimento de jogos para grupos de educação 

infantil 1 e 2 correspondentes à faixa dos 4 aos 6 anos. 



18 

 

 

Em 2002 recebi o convite para compor, na Diretoria de Orientação Técnica a 

equipe de formação continuada de Professores Orientadores de Informática da Região da 

Freguesia do Ó, Brasilândia e Casa Verde. Nesse mesmo ano iniciei a participação e formação 

em parceria com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e o MIT (Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts) do projeto “a cidade que a gente quer”
1
. Esse projeto visava ao 

desenvolvimento de soluções para os problemas territoriais da comunidade escolar com 

suporte da tecnologia. As soluções elencaram o desenvolvimento de mídias, construídas com 

recursos analógicos, com câmeras fotográficas e filmadora digital, além do uso da linguagem 

de programação em Logo
2
 com a interface Gogo

3
, aplicada no desenvolvimento de protótipos 

automatizados e robotizados construídos com sucata eletrônica.  

Pela primeira vez a programação de computadores não me pareceu inatingível e 

comecei a andar pela cidade enxergando as engrenagens , motores suas composições e 

funções. Fundamentado nos estudos sobre Construcionismo de Seymour Papert o grupo do 

qual fazia parte o Professor David Cavallo e o então mestrando Paulo Blinkstein, ousava em 

uma proposta que propunha um processo de imersão e exploração de recursos tecnológicos e 

linguagem de programação em um contexto problematizador e investigativo. Vivia com esta 

experiência a consciência prática do conceito construcionismo. 

Valente (1993) esclarece sobre esse conceito:  

A construção do conhecimento através do computador tem sido denominada 

por Papert de construcionismo (Papert, 1986). Ele usou esse termo para 

mostrar outro nível de construção do conhecimento: a construção do 

conhecimento que acontece quando o aluno constrói um objeto de seu 

interesse, como uma obra de arte, um relato de experiência ou um programa 

de computador. Na noção de construcionismo de Papert existem duas idéias 

que contribuem para que esse tipo de construção do conhecimento seja 

diferente do construtivismo de Piaget. Primeiro, o aprendiz constrói alguma 

coisa ou seja, é o aprendizado através do fazer, do "colocar a mão na massa". 

Segundo, o fato de o aprendiz estar construindo algo do seu interesse e para 

o qual ele está bastante motivado. O envolvimento afetivo torna a 

aprendizagem mais significativa. (p. 12) 

Uma nova linguagem emergiu dessa vivência. Pela primeira vez, eu passei a ler o 

mundo com olhos interpretativos para a engenharia. Eu era também uma leitora de Paulo 

Freire (1982) para o mundo das Ciências Exatas. Era equivocada minha concepção de que eu 

                                                 
1
 Disponível em: http://www.blikstein.com/smesp/ Acesso em maio de 2016. 

22
 LOGO é uma linguagem de programação voltada para o ambiente educacional. Ela se fundamenta na filosofia 

construtivista e em pesquisas na área de Inteligência Artificial. 
3
A plataforma GOGO é uma coleção de dispositivos eletrônicos de código aberto, projetados principalmente 

para uso educacional. 
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não “servia” para Exatas e, portanto, não era apenas uma menina para a área de Ciências 

Humanas.  

Esse desvelamento de uma linguagem, com seus símbolos e seus códigos, foi 

vivenciado por mim sem maiores traumas. A consciência desta habilidade levou-me a refletir 

sobre os prováveis fatores excludentes na apropriação desta linguagem, quando fui aluna na 

educação básica. Seymour Papert (1985), ao se referir ao processo de aprender, afirma que: 

“(...) qualquer coisa é simples se a pessoa consegue incorporá-la ao seu arsenal de modelos; 

caso contrário tudo poder ser extremamente difícil.” (p. 13).  

Nessa perspectiva, conclui que não vivenciei as diversas possibilidades de inserir 

no meu arsenal de modelos de resolução de problemas, estratégias para a compreensão das 

engrenagens, da eletrônica, dos eixos e das ferramentas. Essas sempre me pareceram ilegíveis.  

Causou-me espanto que anos depois, após manuseá-las, explorá-las, brincar com 

elas durante o desenvolvimento do projeto que me propunha a construir, consegui estabelecer 

relações de compreensão sobre aqueles objetos e suas ações e relações naquele e em outros 

contextos. Estabelecer essas relações é construir conceitos. Ao me apropriar de uma 

linguagem que traduzia conceitos pude realizar leituras, as quais não realizei anteriormente.  

Ao refletir sobre as causas da minha não escolha acadêmica pelas áreas de 

Computação e Engenharia, questiono se as minhas escolhas vocacionais, relacionadas com o 

cuidar do outro e da casa, são decorrências da não habilidade de realizar essa leitura descrita 

no parágrafo anterior. Não conhecer e reconhecer descartou a possibilidade de inclusão dessas 

áreas no meu leque de escolha?  

Em 2005 assumi a direção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental na 

região Norte da cidade de São Paulo. No intuito de clarificar as hipóteses iniciais que 

construía sobre gestão democrática realizei estudos de pós-graduação lato sensu sobre as 

relações interpessoais na escola.  

Em 2012 fui convidada a coordenar o Núcleo de Informática Educativa da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Esse Núcleo é responsável pelas diretrizes da 

formação dos Professores Orientadores de Informática Educativa (POIE), que atuam nas 

escolas da rede de Ensino Municipal. A vivência no Núcleo contribuiu para uma crescente 

necessidade de sistematizar os processos de análise sobre ensinar e aprender.  

Compreendi que nesse momento da minha caminhada, quando possuía um 

considerável acúmulo de práticas, tornava-se necessário o aprofundamento por meio da 

pesquisa. Ansiava por ir além do caráter empírico do meu saber pedagógico. Era o momento 
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de imersão e de análise. Fundamentar e sistematizar o que havia vivenciado e construído 

intuitivamente durante esta jornada.   

Com esse intuito, busquei no Programa de Pós-Graduação em Educação:Currículo 

da PUC-SP, a linha de Pesquisa Novas Tecnologias na Educação. Buscava ali, em conjunto 

com renomados professores e colegas pesquisadores as reflexões sobre o dilema de uma não 

escolha, de 36 anos atrás.  
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1 A PROBLEMÁTICA 

 

O projeto inicial desta dissertação tinha como intuito uma pesquisa com vistas à 

exploração em ambientes cuja configuração pedagógica se apresentasse semelhantes à 

configuração do projeto “A cidade que a gente quer”. A investigação visava analisar as 

possibilidades de ensino e aprendizagem dos conceitos das áreas de Ciências, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática (CTEM ou STEM
4

) nos laboratórios de fabricação digital, 

denominados FABLAB. A referência inicial da pesquisa partia de um projeto que acontecia  na 

Universidade de Stanford chamado Fablab@school e hoje renomeado como FabLearn Labs.  

O FabLearn constitui-se de uma rede colaborativa de pesquisa, a qual busca 

perspectivas de ensino e aprendizagem para o século 21. Os princípios de aprendizagem 

focados pelo grupo é o construcionismo, conceito desenvolvido por Seymour Papert.  

O FabLearn baseia-se no trabalho do grupo de pesquisa Transformative Learning 

Technologies Lab (TLTL), um grupo de pesquisa acadêmica dentro da Graduate School of 

Education da Universidade de Stanford nos Estados Unidos, em conjunto com o agora 

professor assistente em Stanford, Paulo Blinkstein. Este grupo desenvolve três iniciativas 

principais: FabLearn Labs (anteriormente denominados FabLab@School), Conferências 

FabLearn e FabLearn Fellows. 

No projeto desta pesquisa, o questionamento inicial orbitava na viabilidade de um 

grande potencial de aprendizagem para meninas e meninos, da chamada “cultura maker
5
” e 

sua viabilidade na prática curricular da educação básica. Buscava, a partir de uma visão de 

aprendizagem construcionista, uma nova exploração do mundo das Ciências, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática, a área de STEM, uma década depois da experiência vivida com o 

projeto “a cidade que a gente quer”. 

Buscando a aproximação desse contexto dos “Laboratórios de Fabricação Digital” 

no ambiente educacional, existentes no Brasil, programamos participar em um curso no 

                                                 
4
 STEM, abreviatura de Science Technology, Engineering and Mathematcs, refere-se às áreas de Ciências, 

Tecnologias, Engenharias e Matemáticas – CTEM, em português. Nesta dissertação optamos por utilizarmos a 

abreviatura STEM aos nos referirmos aos cursos e profissões desta área. 
5
 A cultura maker ainda é considerada uma cultura projectual alternativa de produção de espaços, objetos e 

sistemas porque é agenciada pelo princípio do “aprender fazendo”. Não há dúvidas de que ela é uma 

manifestação sintomática da pesquisa centrada na ação, que testa possibilidades a partir da construção 

experimental de protótipos, e para isso utiliza-se de um conhecimento compartilhado, informal, socialmente 

interativo e articulado em redes coletivas. A cultura maker utiliza-se da improvisação como modo de 

potencializar a inventividade, a inovação e a exploração da baixa-tecnologia. Baixa-tecnologia não é tecnologia 

rudimentar, mas tecnologia economicamente acessível em contextos não industriais. Sua manipulação estimula a 

criação através da prática e da troca de experiências. (ROCHA, 2015). 
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espaço dos FabLab Livre
6
 .Os cursos oferecidos mensalmente no site da Prefeitura Municipal 

de São Paulo, abrangem os 12 FabLab Livres existentes atualmente. A participação aconteceu 

em uma oficina realizada em um sábado, pela manhã, na região central da cidade de São 

Paulo, no FabLab Livre Olido Cibernarium  que ocupa um espaço na Galeria Olido.  

A oficina fazia parte da programação inaugural do espaço e, por coincidir com o 

dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, oferecia uma série de oficinas exclusivas à 

participação de mulheres. A oficina nomeada como Mulheres Tech Day, constituiu-se no 

desenvolvimento de uma básica introdução dos componentes e funções da placa Arduíno
7
·. 

Essa oficina foi escolhida, pela aproximação do contexto de aprendizagem com 

desenvolvimento de protótipos , por mim vivenciadas, com a programação em Logo e a 

plataforma Gogo no projeto “a cidade que a gente quer.” 

A oficina realizada durante 3 horas foi dirigida por uma engenheira de automação 

industrial. A profissional da área, atualmente, é mestranda e uma estudiosa do Arduíno. Ao 

apresentar a placa e os conceitos de eletrônica, bem como propor a construção de alguns 

protótipos simples, a profissional, durante todo o tempo, buscava apresentar conceitos com 

uma linguagem acessível e, principalmente incentivadora. Dialogando com o grupo, ela 

procurou conhecer a experiência das 10 mulheres presentes na oficina e tornar o desafio 

agradável e motivador.  

Observamos que muitas das participantes não tinham experiência anterior com 

programação e desenvolvimento de protótipos, mas durante toda a oficina mantiveram-se 

interessadas e participantes, obtendo soluções interessantes e principalmente gratificantes, 

conforme demonstraram os emocionantes gritos de descoberta ao conseguirem promover uma 

linha de programação e automatizar o acendimento sincronizado de um led
8
. 

Aquelas mulheres participantes da oficina não realizaram na adolescência a opção 

profissional pela área de STEM. No entanto, mostraram-se eficientes e satisfeitas em realizar 

                                                 
6
 A rede FabLab Livre SP é uma rede de laboratórios públicos de fabricação digital. O programa da Secretaria de 

Serviços, por meio da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital - CCCD, implantou ao menos um 

laboratório em cada região da cidade, dando prioridade para as áreas socialmente vulneráveis e com maior 

circulação de pessoas. São 12 unidades, sendo sua implementação iniciada em  dezembro de 2015, e a 12ª  

entregue em  abril de 2016. Os instrumentos usados nos laboratórios são impressoras 3D, cortadoras a laser, 

fresadoras (cortes ou desbastes de diversos materiais) e outros equipamentos. O acesso aos FabLab Livre SP é  

gratuito a qualquer munícipe e são oferecidos cursos e oficinas que capacitam  no uso das máquinas. Há cursos 

de Introdução à Modelagem 3D e à Impressão 3D - qualifica os alunos na criação de moldes, posteriormente 

impressos em três dimensões -, Marcenaria, Inkscape (desenho digital), Scratch (Programação de jogos) e 

outros.  
7
 Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica, criado por Massimo Banzi e David Cuartielles em 2005 

com objetivo de permitir o desenvolvimento de controle de sistemas interativos, de baixo custo e acessível a 

todos. 
8
  L.E.D = Light emitter diode, é a sigla em inglês para um diodo emissor de luz. 
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uma vivência com componentes eletrônicos e linguagem de programação. Durante a oficina 

ouvimos frases que demonstravam que a descoberta não se restringia ao procedimento, mas 

principalmente a uma descoberta da competência que cada uma acreditava não possuir, ao 

manipular elementos da eletrônica e da linguagem de programação. 

Refletimos, a partir do observado, se a organização de uma oficina dirigida por 

uma mulher e composta por integrantes exclusivamente mulheres foi relevante ao sucesso 

emocional e às descobertas cognitivas na participação das componentes. Se na oficina 

estivessem participantes homens, haveria significantes alterações quantitativas e qualitativas 

da participação feminina? Ousariam as mulheres participar da exploração de todos os 

componentes disponíveis ou haveria uma divisão de tarefas de acordo com o gênero? 

A partir dessa análise inicial sobre as relações entre gênero e a tecnologia, 

iniciamos uma reflexão que levou a um questionamento: estaria, então, nas relações de gênero 

um dos condicionantes da não escolha acadêmica e profissional pelas mulheres na área de 

tecnologia? Relacionando essa experiência no FabLab Livre com a vivência no projeto “a 

cidade que a gente quer”, iniciamos uma revisão bibliográfica que abordasse a exploração e as 

limitações construídas e naturalizadas genericamente na área de STEM. 

Desenvolvemos a partir dessa revisão, algumas hipóteses sobre as possibilidades 

de escolha feminina na área de STEM. Estariam essas escolhas relacionadas com uma 

limitação de vivências com tecnologia e com uma cultura que constrói barreiras, desde a 

infância, à participação feminina em determinados contextos e espaços? 

A partir do interesse da investigação nos aproximamos de movimentos e 

organizações que desenvolvem ações de incentivo à participação feminina no 

desenvolvimento de tecnologia. Essas organizações buscam realizar atividades no contraturno 

escolar e tem como público-alvo, estudantes de Ensino Fundamental e Médio. 

Em uma análise dos documentos de algumas das organizações investigadas foram 

encontrados como objetivos principais a apresentação das Tecnologias da Informação e 

Comunicação e de linguagem de programação às meninas em contextos de eventos e 

atividades, como forma de sensibilização, emancipação e incentivo para realizar estudos e 

carreiras nas áreas de STEM. 

Refletindo sobre as ações apresentadas pelas organizações, emergiu o 

questionamento sobre a contribuição dessa estrutura dos programas na desconstrução sócio-

histórica de opressão e desigualdade de gênero construída culturalmente na sociedade.  
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Considerando as especificidades de uma construção cultural a qual envolve 

questões sócio-históricas, como essa se constrói? Qual seu alcance? E quais ações e 

movimentos são necessários, para a desconstrução de uma cultura social, que segrega as 

escolhas de homens e mulheres baseada fundamentalmente no gênero? As políticas públicas 

sociais e as políticas públicas de educação consideram a equidade de gênero na área de STEM 

como direito humano e meta de desenvolvimento social e econômico?  

Sob essa perspectiva, foi formulada a seguinte questão problema: 

Quais são as causas da iniquidade de gênero na área de STEM, segundo o 

olhar de ativistas pela inclusão feminina no desenvolvimento de tecnologia? 

Os objetivos da pesquisa consistem em: 

1.1 Geral:  

Compreender o gênero como elemento de análise na composição sócio-histórica 

da cultura excludente à participação feminina na academia e no mercado de trabalho da área 

de STEM. 

1.2 Específicos:  

 Examinar nas políticas sociais brasileira e internacional e nas políticas públicas 

de educação brasileira referências sobre as relações de gênero e tecnologia  

 Investigar e analisar as relações de gênero em um programa de incentivo à 

participação feminina nos cursos na área de STEM, em especial na área de 

tecnologia. 

 Apontar caminhos para a desconstrução da cultura excludente. 

 

1.3 Organização da pesquisa 

O primeiro capítulo apresenta a problemática construída a partir do movimento 

investigativo motivado pelo problema existente da iniquidade de gênero na área de STEM. 

No segundo capítulo é apresentada a fundamentação teórica desta pesquisa 

relacionada à abordagem sobre as relações humanas, gênero e tecnologia como um processo 

construído culturalmente. É apresentado também o conceito de androcentrismo e seu papel na 

contribuição para a desigualdade de gênero na produção científica e tecnológica. 

O terceiro capítulo aborda as questões conceituais sobre a construção, manutenção 

e desconstrução da cultura androcêntrica. Aponta a perspectiva do desenvolvimento da 

consciência crítica como ação pedagógica a partir da análise da visão de Paulo Freire sobre o 

conceito de empoderamento.  
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Na sequência deste trabalho, o quarto capítulo esclarece a trajetória metodológica 

desta pesquisa elucidando e justificando o caminho e as técnicas de coleta de dados 

empreendidos e as categorias de análise.  

É no capítulo cinco realizamos um breve panorama analítico das políticas sociais 

sobre a temática em tela. O foco desta análise recai sobre as ações da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

em busca de um desenvolvimento mundial da equidade de gênero. Apresenta, também, as 

políticas sociais promotoras de igualdade de gênero na tecnologia, como o Plano Nacional de 

Política para as Mulheres. Ainda neste capítulo, são relatadas as políticas públicas de 

educação, como o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação de São 

Paulo, sob o viés da igualdade de gênero. 

O sexto capítulo desse estudo apresenta a análise dos dados coletados. 

Inicialmente é apresentada a análise das narrativas das coordenadoras do Programa Meninas 

Digitais. Nesta análise, apresentamos o olhar dos sujeitos da pesquisa sobre a iniquidade de 

gênero nos cursos da área de STEM. Em seguida apresentamos tendo como referência a partir 

da análise das narrativas, as ações do programa Meninas Digitais na perspectiva de 

desconstrução da iniquidade de gênero na área de STEM. Como instrumento auxiliar dessa 

análise utilizou-se uma trama conceitual freireana cuja abordagem descreve uma perspectiva 

de Paulo Freire sobre o conceito de empoderamento. 

Apresentamos no sétimo capítulo as considerações finais sobre este estudo, 

analisamos a amplitude do alcance dos objetivos propostos, bem como descrevemos as 

possíveis articulações entre os dados coletados e o referencial teórico-conceitual sobre o qual 

esta investigação se sustenta. 
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2  GÊNERO E TECNOLOGIA  

 

Ao iniciarmos a fase de clarificação da problemática das relações de gênero na 

tecnologia, buscamos compreender os conceitos que compõem essa esfera. Portanto, 

buscamos os estudos de conceitos e questões analíticas (LAVILLE; DIONNE, 1999) que nos 

auxiliassem na explicação da iniquidade de gênero na área de STEM. 

A composição da problemática em tela constitui-se inicialmente da compreensão 

do conceito de gênero aqui utilizado como um instrumental de análise das relações 

interpessoais na educação básica e nos cursos e profissões da área de STEM. A fim de 

obtermos essa análise, utilizaremos Scott (1995) para aprofundar a perspectiva das relações 

sociais a partir do gênero. Já Colling (2004) contribui para a análise das relações de gênero a 

partir de uma perspectiva sócio-histórica, enquanto Natansohn (2013) traz contribuições 

referentes à relação de gênero e tecnologia. 

As hipóteses iniciais desta dissertação buscam compreender as relações do gênero 

sob o viés da tecnologia em especial compreendê-las nos espaços educativos visando 

contribuir na formação de educadores. No processo de verificação sobre as relações de gênero 

na educação básica, buscamos estudos que abordassem essa perspectiva a fim de compreender 

se a existência do fenômeno da iniquidade de gênero na tecnologia relaciona-se com as 

vivências curriculares na educação básica. Para esse olhar nos aprofundamos nos estudos de 

Moreno (1999), Auad (2006) e Lins, Machado e Escoura (2016), estudos estes que analisaram 

as relações de gênero nas práticas curriculares da educação básica.  

Na busca de esclarecimentos que contribuíssem para a compreensão da 

casualidade da cultura androcêntrica na esfera de desenvolvimento de tecnologia, nos 

reportamos aos estudos de Natansohn (2013) e Boix (2013) e na obra de Vieira-Pinto (2005), 

o qual traz formulações a partir de uma análise sobre a manutenção do poder e tecnologia.  

 

2.1 Gênero e sua percepção 

 

O primeiro conceito que fundamenta este estudo é o gênero e a percepção deste 

como objeto de análise.  

Construímos nesta pesquisa a percepção de gênero a partir da perspectiva de Scott 

(1995), cujo conceito, é apresentado em duas proposições inter-relacionadas: 
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1. O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 

percebidas entre os sexos, 

2. O gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. 

Em referência à organização das relações sociais Scott (1995) destaca quatro 

elementos, inter-relacionados, os quais implicam na percepção da diferença entre os sexos. 

São estes elementos: 

Os símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações simbólicas; 

Os conceitos normativos que expressam interpretações dos significados dos 

símbolos; 

A noção de fixidez e de representação permanente e atemporal na representação 

binária de gênero; 

A identidade subjetiva. 

Ao detalhar essa primeira proposição de gênero, Scott chama a atenção para o fato 

de que os quatro elementos devem ser analisados como objetos de pesquisa numa perspectiva 

de construção de relações entre eles. Segundo a autora “(...) o gênero deve ser redefinido e 

reestruturado em conjunção com uma visão de igualdade política e social que inclua não 

somente o sexo, mas também a classe e a raça.” (SCOTT, 1995, p. 93). 

Na segunda proposição de gênero, a autora discorre sobre como a partir das 

questões biológicas de procriação e reprodução, construiu-se principalmente, mas não 

exclusivamente no ocidente e nas tradições judaico-cristãs e islâmicas, verdades absolutas em 

um “(...) conjunto objetivo de referências” (SCOTT, 1995, p. 88), que justificam quais papéis 

são exclusivos aos homens e mulheres. Esse conjunto de referências, que a autora chama de 

“ilusão coletiva”, fundamenta o senso comum de que as diferenças sexuais do corpo 

justificam as relações de domínio e passiva dominação. As diferenças sexuais do corpo 

tornam-se então, referências que justificam e legitimam uma posição hierárquica.  

Scott (1995) ainda esclarece na segunda proposição de gênero que estas 

referências não somente justificam e legitimam, mas são cruciais para a manutenção do poder. 

Portanto, sua proteção considera a determinação “certa e fixa” da determinação biológica e 

suas binárias diferenças como naturais e divinas. 

Este trabalho adota a questão de gênero a partir das proposições trazidas por Scott 

analisadas em conjunto com a tecnologia, pois consideramos necessário explorar e considerar 

os aspectos culturais presentes no desenvolvimento da tecnologia e o senso comum do 

determinismo biológico. Albernaz e Longhi (2009) esclarecem: “gênero é uma operação de 
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classificação cultural. Por meio da cultura usamos o gênero para ordenar nosso pensamento 

para pensar o que é ser homem e o que é ser mulher.” ( p. 83). 

Ao analisarmos gênero no contexto da tecnologia, utilizando os elementos 

apontados por Scott (1995), buscamos discorrer sobre como o desenvolvimento, estudo e 

produção de tecnologia tornou-se culturalmente uma referência exclusivamente masculina, 

,ou seja, uma perspectiva androcentrista da tecnologia. 

Simbolicamente, profissões que desenvolvam ciência e tecnologia adquiriram 

sócio-historicamente um conjunto objetivo de referências, as quais foram consideradas 

naturais ao gênero masculino e inviáveis de serem desenvolvidos pelas mulheres. Essa 

construção cultural representa interesses e reflete relações de poder e exclusão de gênero no 

aspecto sócio-histórico do desenvolvimento da tecnologia.  

O conjunto objetivo de referências e a visão binária sobre as possibilidades de 

vivências e escolhas profissionais os quais excluem a participação das mulheres no 

desenvolvimento da tecnologia são esclarecidos no próximo item deste capítulo. 

 

2.2 Gênero, androcentrismo e tecnologia. 

 

O segundo conceito que fundamenta esta pesquisa é o androcentrismo. Este 

estudo adota o conceito de androcentrismo pontuado por Moreno (1999): 

O androcentrismo consiste em considerar o ser humano do sexo masculino 

como o centro do universo, como a medida de todas as coisas, como o único 

observador válido de tudo o que ocorre em nosso mundo, como o único 

capaz de ditar as leis, de impor a justiça, de governar o mundo. (p. 23). 

Esta pesquisa busca descrever o desenvolvimento da cultura androcêntrica e 

especificadamente, o androcentrismo no desenvolvimento da tecnologia, como uma 

construção cultural relacionada ao gênero. Trabalhamos com a hipótese de ser essa construção 

cultural a grande influenciadora dos processos que contribuem para a exclusão das mulheres  

das áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM ou STEM).  

A naturalização de um determinado e único papel da mulher, tanto em âmbito 

social ou privado, infere nas possibilidades de escolha para as futuras gerações de mulheres. 

Sem referência em seus territórios, meninas não reconhecem possibilidades de escolha 

vocacional além das apresentadas no cotidiano que as envolve. Amartya Sen (2011) destaca o 
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papel da naturalização de uma posição subalterna de gênero e sua dimensão como barreira às 

futuras gerações. 

Em uma sociedade que tem uma longa tradição de relegar as mulheres a uma 

posição subalterna, a norma cultural de se concentrar em algumas 

características de alegada inferioridade da mulher pode ser tão forte que 

exija uma considerável independência de pensamento para interpretar tais 

características de forma diferente. Se houver, por exemplo, muito poucas 

mulheres cientistas em uma sociedade que não encoraja as mulheres a 

estudar ciência, a característica observada, escassez de mulheres bem-

sucedidas, pode funcionar como uma barreira para a compreensão de que as 

mulheres podem de fato ser tão boas na ciência quanto os homens, e que, 

mesmo com os mesmos talentos e aptidões natas para pesquisar esse campo, 

as mulheres raramente podem sobressair precisamente nele devido a uma 

falta de oportunidade e incentivo para empreender a educação apropriada. 

(SEN, 2011, p. 194). 

Ampliando o escopo da análise sobre aspectos sócio-históricos no 

desenvolvimento de uma cultura androcêntrica na tecnologia, estabelecemos um conjunto 

objetivo de referências relacionadas à utilização do desenvolvimento da tecnologia como 

instrumento de dominação e manutenção do poder. 

Verificamos na obra de Álvaro Viera-Pinto (2005) alguns aspectos das relações 

entre o desenvolvimento da tecnologia, a manutenção de poder e as referências generificadas
9
. 

O autor transcorre sobre o fenômeno histórico da dominação de nações sobre nações em que: 

A expansão da conquista impõe o progresso das técnicas de subjugação 

política, mediante formas, eficazes de admiração e exaustão de recursos, das 

técnicas de transportes, luta armada, comunicação, o que vem a ser, em 

conjunto, o progresso do sistema imperialista enquanto técnica global de 

dominação. (p. 259). 

O autor apresenta a tecnologia e seu aprimoramento qualitativo como necessário e 

essencial para a dominação de uma nação sobre outra (p. 262). Nesse ciclo de conquista, a 

tecnologia é vinculada a um conjunto de referências cujo propósito serve a dominação, 

subjugação, através da manutenção da força e extermínio. Essas referências são socialmente 

vinculadas ao gênero masculino.  

A história androcêntrica registra as batalhas de dominação sob o ponto de vista 

dos vencedores e seus heróis homens. Mulheres emergem nos relatos históricos 

androcêntricos, como frágeis, submissas e dependentes da ação do homem para sua 

sobrevivência. Ou seja, nessa conjuntura, sob a perspectiva dos registros históricos, as 

                                                 
9
 Nesta dissertação compreendemos como generificada/o todas as relações referentes ao gênero. 



30 

 

 

mulheres não possuem o conjunto de referências necessárias para desenvolvimento da 

tecnologia como instrumento de dominação.  

Natansohn (2013) esclarece que essa construção cultural generificou, como 

apontado por Scott (1995), as carreiras científicas e tecnológicas, pois considerou que as 

mesmas remetem ao conjunto de referências de planejamento, racionalidade e a 

sobrevivência. Essa lógica considerou equivocadamente que nas sociedades em que os 

homens assumiam o papel de provedor do sustento, seriam eles os únicos indicados para 

tornarem-se os desenvolvedores de estratégias, planos e equipamentos que viabilizam a 

sobrevivência da humanidade. A posição binária fixa exclui a mulher desse papel, 

estabelecendo a elas o papel de fragilidade, submissão e dependência da ação masculina. 

São desenvolvidos nessa lógica dois papéis estereotipados pela exclusão binária: 

 Homens como desenvolvedores de estratégias, planos e equipamentos que 

viabilizam a sobrevivência humana; 

 Mulheres como inviáveis de desenvolverem estratégias, por serem frágeis, 

dependentes da ação masculina e, portanto, submissas aos que viabilizam a 

sobrevivência humana.  

Estes papéis estereotipados, além de estabelecer as posições ocupadas pelos 

gêneros, determinam a forma sexista na qual os papéis do gênero feminino são inferiores.  

Boix (2013) traz uma interessante reflexão que questiona estes determinismos 

androcêntricos do conjunto de referências necessárias à sobrevivência da humanidade. A 

autora cita a teórica russa Alejandra Kollontai (1976) que indica que justamente pelo 

determinismo biológico e por serem as mulheres as protagonistas do processo de reprodução, 

foram elas que primeiro observaram e desenvolveram o uso da tecnologia para ampliar a 

capacidade de sobrevivência da humanidade: 

As mulheres não saiam como os grupos de caça das tribos, mas 

permaneciam em um lugar estável com seus filhos. Quando se esgotavam 

suas provisões, as mulheres se convertiam nas únicas provedoras do 

alimento e assim desenvolveram significativamente faculdades como a 

observação e a reflexão. É muito provável que por meio da experiência e da 

reflexão tenham sido elas que conceberam a ideia da agricultura e que 

começaram a trabalhar com a terra. Da mesma forma, é provável supor que 

foram elas que construíram as primeiras cabanas para proteger seus filhos; as 

primeiras a praticar o artesanato: a cerâmica e a fiação; [...] “o saber” era 

patrimônio das mulheres na sociedade primitiva. (BOIX, 2013, p. 42). 
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No entanto, a História foi escrita pelos homens, e Colling (2004) esclarece que na 

História as representações sobre os papéis masculinos e femininos foram representações 

escritas através da visão do homem. Essa história foi hierarquizada e ocorreu uma 

universalidade do “eles”. Essa universalização, segundo a autora: “mascarou o privilégio 

masculino” (p. 31). As experiências, reflexões, descobertas e invenções, tenham sido 

desenvolvidas por homens ou mulheres, passaram para os livros de História como sendo 

realizadas por “eles”. 

Analisando as relações da tecnologia como instrumento de supremacia entre 

grupos sociais, Vieira-Pinto (2005) nos esclarece que o surgimento ou não de avanços 

tecnológicos não são motivados por nenhuma lei divina ou histórica, mas circunstanciados 

“pela desigualdade do poder econômico e da expansão cultural entre as sociedades humanas.” 

(p. 268). Neste sentido, o autor reflete sobre o fato de que, ao terem o direito de acesso aos 

bens do saber e da produção, as sociedades humanas caminhariam para descobertas e 

invenções. 

Alijadas pela história, do universo tecnológico, as mulheres não vislumbraram as 

possibilidades de manusear a tecnologia. Vieira-Pinto (2005.) pontua que para passar do 

subdesenvolvimento para o desenvolvimento há de se superar a relação amanual
10

 com a 

tecnologia. Segundo o autor, a modalidade de ser com a tecnologia eleva as possibilidades de 

“manusear a realidade com recursos cada vez mais elaborados.”(p. 6). 

Colling (2004) chama a atenção para o fato de que na história as mulheres são 

equiparadas às crianças, são sensíveis, fracas e frágeis. Portanto, em uma visão androcêntrica, 

manusear tecnologias existentes e obter deste manuseio possibilidades de novas tecnologias 

estaria acima das capacidades femininas.  

O grau de amplitude das consequências do desenvolvimento desta cultura binária 

e excludente à participação feminina no desenvolvimento de tecnologia tem, até este início da 

segunda década do século XXI, alcançado sociedades de diferentes culturas e níveis de 

desenvolvimento socioeconômicos. 

Dentre os cursos e profissões da área de STEM, o que verificamos no decorrer da 

pesquisa é que os cursos e profissões relacionados com tecnologias da informação e 

computação são os que apresentam maior iniquidade na participação de mulheres. Em todas 

as outras áreas de tecnologia vem ocorrendo um avanço da participação feminina. 

                                                 
10

 Nesta dissertação compreendemos como amanualidade o conceito apresentado por Álvaro Vieira Pinto (2005, 

1961) Conceito este que trata da graduação da relação entre ser humano e objetos ao seu redor, relação esta onde 

o ser humano manifesta sua existência por meio da ação de manuseio do mundo . 
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Essa não participação feminina decorre da expectativa de gênero criada a partir da 

cultura androcêntrica de que já se espera que meninas não tenham habilidades para a área de 

STEM. Essa expectativa é problematizada e tem sua naturalização questionada, quando ocorre 

a superação da relação amanual das mulheres com a tecnologia.  

A partir do século XIX, com a ocorrência das duas grandes guerras o mundo viu a 

mulher avançar no mercado de trabalho e na academia. Com o deslocamento da força de 

trabalho masculina para os campos de batalha, nas primeira e segunda guerras mundiais as 

mulheres assumiram posições nas minas, fábricas, indústrias e no comércio.  

No entanto, com o final das guerras, as mulheres foram “convidadas” a retornar a 

reclusão das tarefas do lar e da maternidade. Colling (2004) destaca que o discurso da 

debilidade natural da mulher que tornaria legítimo, por exemplo, a necessária clausura no lar, 

perde sua justificativa em razão da necessidade produtiva do mercado. 

Mas, o que a autora conclui, é que uma vez que se inicia um processo de 

desconstrução do discurso, iniciam-se focos de resistência. Mas esse avanço ainda encontra 

territórios generificados na atualidade. 

Em uma análise sobre o acesso das mulheres à educação os dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2016a), demonstram que a 

paridade de gênero em educação foi atingida na média dos países. O gráfico 1 demonstra que 

em 2014, a média de 57% dos primeiros licenciados do ensino superior nos países da OCDE 

eram mulheres. 

Gráfico 1 Percentagem de diplomadas no ensino superior (2014) 
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No entanto, a escolha das mulheres pelo campo de estudo na educação superior, 

nos países da OCDE, conforme o apresentado no gráfico 2, tende a não ser pelos campos 

relacionados à área de STEM. A opção masculina está concentrada nas áreas de STEM e 

Agricultura e Veterinária. 

 

Gráfico 2- Distribuição dos campos de estudo entre adultos com educação superior por gênero 

 

Os dados apresentados pela OCDE demonstram que as meninas optam muito 

menos do que os rapazes a considerar uma carreira em computação ou engenharia, que são 

sectores-chave da economia e do conhecimento científico. Essa propensão resulta das 

expectativas de gênero e não das habilidades de gênero. (OCDE, 2015) 

Essas expectativas são construídas a partir do discurso histórico da natureza 

feminina que naturaliza a representação feminina e limita suas habilidades às profissões 

relacionadas com a maternidade e com as tarefas do lar. (COLLING, 2004). A construção 

desse discurso ocorre a partir de relações interpessoais. Trabalhamos nessa dissertação com a 

hipótese que a iniquidade de gênero na área de STEM emerge dessa construção e tem raízes 

nas práticas curriculares da educação básica. 

No próximo item discorreremos sobre os dados da participação feminina nas áreas 

de STEM no panorama acadêmico nacional e a construção sobre as relações de gênero 

subjacentes às práticas curriculares na educação básica. 

 

2.3 Gênero, currículo e tecnologia 
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Em 1833, uma adolescente, Ada Lovelace, conheceu uma máquina: “o engenho 

era a máquina diferencial, um sistema de cálculo em que o engenheiro Charles Babbage 

trabalhava há muitos anos.” (PLANT, 2000). Babbage, ao apresentar à Ada seu invento, 

ganhou a parceira que, algum tempo depois, desenvolveria os primeiros algoritmos 

necessários para programar  a primeira máquina de computar valores de funções matemáticas. 

Ada tornou-se a primeira programadora da história. 

Cento e oitenta anos depois, o Censo de Educação Superior do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP (2015) aponta que, dos quase 1 

milhão de concluintes dos cursos de graduação de todo o país, aproximadamente 60% são 

mulheres.  

Contudo, o acesso das mulheres ao estudo universitário não descontruiu os 

conceitos generificados sobre a quem cabe o controle dos meios de construção do 

conhecimento e pesquisa sobre a tecnologia. 

Os dados do INEP (Tabela 1) apontam que as mulheres são a maioria de 

graduandas concluintes em quase a totalidade das áreas gerais do conhecimento que abarcam 

os cursos oferecidos pelas instituições de Ensino Superior. No entanto, a exceção ocorre em 3 

dessas áreas. Uma delas, destacada na tabela 1, é a área de Ciências, Matemática e 

Computação, nas quais somente 32,5% são mulheres.  

 

Tabela 1- Matrículas por área -Homens e Mulheres 

 

 

Total 

Geral 

Categoria Administrativa 

%Total Pública Privada 

% F %M Total %F %M Total %F %M 

Total Geral 991.010 60,6 39,4 229.278 58,8 41,2 761.732 61,2 38,8 

Agricultura e Veterinária 19.111 43,9 56,1 11.851 45,1 54,9 7.260 41,9 58,1 

Ciências Sociais, Negócios e Direito 439.250 58,3 41,7 56.217 55,5 44,5 383.033 58,7 41,3 

Ciências, Matemática e Computação 55.176 32,5 67,5 17.818 40,4 59,6 37.358 28,7 71,3 

Educação 201.011 76,3 23,7 71.086 70,0 30,0 129.925 79,8 20,2 

Engenharia, Produção e Construção 80.850 30,2 69.8 26.795 33,6 66,4 4.055 28,6 71,4 

Humanidade e Artes 27.172 57,5 42,5 7.650 58,9 41,1 19.522 57,0 43,0 

Saúde e Bem-Estar Social 139.880 76,8 23,3 33.860 74,8 25,2 106.020 77,5 22,5 

Serviços 28.560 60,7 39,3 4.001 62,1 37,9 24.559 60,5 39,5 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do INEP, 2015 

 

Em uma análise histórica as mulheres vêm com uma participação decrescente nas 

áreas de tecnologia. O gráfico 3  ilustra a evolução do número de concluintes por gênero entre 
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2001 e 2014. Este gráfico compõe um relatório em que a Sociedade Brasileira de Computação 

(SBC 2014) problematiza a decrescente participação das mulheres nos cursos de computação. 

 

 

Verificamos que, em 2001, a participação de homens e mulheres nos cursos de 

Computação apresentava um índice desigual, mas próximo. Ao acompanharmos  a evolução 

dos dados do relatório  identificamos o aumento paulatino da discrepância da participação 

entre homens e mulheres nos cursos de Computação até o ano de 2009, e a diminuição da 

presença feminina nos cursos de Computação de 2009 a 2014.  

O relatório da Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2014) demonstra que o 

número de graduandos que conclui os cursos da área de Computação vem diminuindo a partir 

de 2009. Esse cenário evidencia que, tendo em vista serem as mulheres a maioria dos 

estudantes de graduação, sem a participação delas, os cursos de Computação terão, 

futuramente, uma grande defasagem de alunos. Evidencia também um urgente estudo sobre a 

diminuição da escolha vocacional e da permanência acadêmica  na área de TI. 

Ao analisarmos a participação feminina no mercado de trabalho, verificamos que 

na primeira década do século XXI o crescimento quantitativo da participação de mulheres no 

mercado formal de trabalho se mantém proporcional ao crescimento da participação 

masculina. Observamos, nos dados do Portal Brasileiro de Dados Abertos e organizados no 

gráfico 4, que no ano de 2001, do total de 83.949 integrantes da população brasileira 

economicamente ativa, 35.144 eram mulheres e 48.805 homens. No período de 10 anos, a 

Gráfico 3 Evolução do número de concluintes  dos cursos de Computação por gênero. 

Fonte: Extraído do relatório estatístico da SBC (2014, p. 31) 
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população economicamente ativa atingiu os 100.223 integrantes, a participação feminina 

chegou aos 43.373 e a masculina 56.850. 

Gráfico 4- População economicamente ativa - Homes e Mulheres 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do PNAD 2015. 

 

Gráfico 5-Profissionais de TI por gênero  entre 2009 e 2015 

  
Fonte Elaborado pela autora a partir dos dados do PNAD 2015 

 

Ao analisarmos os dados apresentados no gráfico 5 verificamos que entre os anos 

de 2009 e 2015 a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) exibiu uma 

83.949 

100.223 

35144 

43373 
48805 

56850 

2001 2011

População Econômicamente ativa mulheres homens

584.341 580.245 

110.067 116.048 

474.274 464.197 

2009 2015

Profissionais de TI Mulheres Homens
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diminuição no número de profissionais na área de Tecnologia da Informação (TI). O mesmo 

gráfico ilustra que nesse período também se manteve mais baixa a participação de mulheres 

em relação aos homens, sendo 110.067 em 2009 e 116.048 em 2015. Em 2009 o número de 

homens era de 584.341 e em 2015 a participação masculina na área de TI caiu para 580.245. 

Estudos analisados por Lima (2014) e Wallach (2007) indicam que há um alto 

índice de abandono das mulheres que conseguem ultrapassar a barreira inicial e acessar os 

cursos da área de STEM. Agrello e Gard (2009) esclarecem a existência de um nome para este 

fenômeno o leaky pipeline ou “vazamento na tubulação”.  

Este fenômeno ocorre a partir de um estranhamento por parte dos profissionais 

atuantes nas áreas de STEM à presença feminina. O discurso sexista e a representação 

estereotipada sobre a tecnologia constituem o androcentrismo nos territórios acadêmicos dos 

cursos de tecnologia. Esses são fatores construídos historicamente e não relacionados com o 

mérito acadêmico destas mulheres. 

O cenário que emerge dos dados apresenta um recorte da realidade brasileira e 

aponta possíveis resultados da visão androcêntrica da tecnologia, visão esta que vem 

sistematicamente comprometendo as ações de mulheres que foram pioneiras e 

desenvolvedoras de tecnologia como o exemplo de Ada Lovelace.  

Moreno (1999) traça considerações profundas sobre a gravidade da influência do 

androcentrismo na ciência e como essa configuração cultural paralisa a evolução e o 

desenvolvimento de meninas em territórios naturalizados hierarquicamente para a exploração 

masculina. Essa naturalização é fruto de um longo processo e provoca a continuidade do 

status quo vigente, como afirma a autora: 

Tantos séculos pensando de uma maneira podem levar a crer que não há 

outra maneira possível de pensar e, estando tão presos a algumas ideias, 

parece que somos incapazes de refletir sobre elas e de criticá-las, como se 

fossem verdades inalteráveis. (p. 23) 

Os fatores citados contribuem para o androcentrismo tecnológico na área de 

STEM, na qual a presença feminina é considerada como prejudicial, ineficiente e, 

consequentemente, inadequada tanto na academia como no mercado de trabalho de 

desenvolvimento de tecnologia. Natansohn (2013) esclarece sobre estas questões chamadas 

por ela de “dinâmicas de exclusão ativas” (p. 79). A autora ainda esclarece que tanto no 

espaço acadêmico, dominado por educadores que corroboram da cultura androcêntrica  

quanto no mercado de trabalho, em que a naturalização da presença masculina exclui a 
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feminina, ocorre a construção de uma realidade que vem gradativamente diminuindo o 

interesse por parte das meninas pela área de STEM. 

O androcentrismo como cultura fundamenta preconceitos que, arraigados no 

território da tecnologia, não são desconstruídos somente pela igualdade quantitativa da 

participação de mulheres. A título de ilustração apresentamos  dados da pesquisa Game Brasil 

2016 (Sioux, 2016), que, por exemplo, indica que as mulheres já são maioria (52,6%) entre os 

usuários de jogos on-line. No entanto, a mesma pesquisa indica que o tratamento violento 

com agressões verbais recebidas por elas durante as partidas on-line levam as jogadoras a 

optarem por utilizar um pseudônimo masculino como estratégia de fuga dos ataques durante 

as partidas.  

Essa violência pode ser explicada como uma resposta à naturalização do 

machismo que em defesa de seu território ataca de forma agressiva o gênero considerado 

invasor. A misoginia é considerada o ápice deste ciclo de repulsa, que se expressa em diversos 

níveis de violência aos sujeitos que não correspondem ao estereótipo do jogador de games on-

line. (MORENO, 1999). 

Essas meninas são, segundo a pesquisa, excelentes jogadoras, mas ao não 

corresponderem ao estereótipo de gênero, no qual meninas são desinteressadas por jogos 

eletrônicos e, ao invadirem um território estereotipado, são alvo de uma raiva por parte dos 

jogadores homens. Essas reações podem ser fruto de uma “consciência ingênua” (VIEIRA-

PINTO, 2005)
11

 e uma “ilusão coletiva” (SCOTT, 1995) que compreende sua ação como 

equivocada e infratora. 

Relacionamos essa tensão expressa nos comportamentos dos jogadores relatada na 

pesquisa Game Brasil 2016 a uma representação da presença androcêntrica na tecnologia. A 

naturalização desta perspectiva pode levar as jogadoras a desenvolverem uma estratégia de 

camuflagem, possivelmente ao invés de lutarem para garantir visibilidade e participação. Ao 

camuflar sua identidade as jogadoras não são agredidas. Tornar-se homem por meio da 

camuflagem pode ser explicada como poder, em pé de igualdade, transitar nos campos de 

batalha dos jogos virtuais. Neste caso, é assumir a identidade estereotipada que a visão 

androcêntrica da tecnologia permite acessar esses territórios.  

                                                 
11

 Vieira-Pinto conceitua consciência ingênua como o desenvolvimento de um ponto de vista pelo sujeito sobre 

os determinantes do processo histórico da realidade de forma individual ou restrito à alguns escolhidos. Este 

ponto de vista desconsidera a real autoria dos processos históricos, os quais envolvem a maioria da sociedade. 
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Essa estratégia descrita na Pesquisa Game Brasil 2016 contradiz o que a luta 

feminista vem historicamente construindo. Segundo Louro (1997), um dos principais motivos 

para a luta feminista era a busca por uma maior visibilidade: 

Tornar visível aquela que fora ocultada foi o grande objetivo das estudiosas 

feministas desses primeiros tempos. A segregação social e política a que as 

mulheres foram historicamente conduzidas tivera como consequência a sua 

ampla invisibilidade como sujeito - inclusive como sujeito da ciência. (p. 17) 

A invisibilidade, a não denúncia das tensões nas relações de gênero, reforça e 

naturaliza a visão androcentrista da tecnologia. Moreno (1999) esclarece que: “o 

androcentrismo, um dos preconceitos mais graves e castradores de que padece a humanidade, 

vem impregnando o pensamento científico, o filosófico, o religioso e o político há milênios” 

(p. 23). A cultura do homem como provedor e desenvolvedor cria os redutos e uma posição 

hierárquica que acolhe e privilegia os meninos e afasta e prejudica as meninas. 

Scott (1995) esclarece que a construção de poder e opressão torna-se parte do 

próprio significado da cultura androcêntrica. O androcentrismo na tecnologia e seu território 

privilegiado masculino foram construídos de forma recíproca. Essa situação de opressão de 

gênero, ainda segundo Scott (1995), foi e é um instrumento que serve a interesses sociais para 

a manutenção de um status de dominação. As mulheres ao assumirem o discurso masculino 

desmerecem-se e consentem no discurso de incompetência na área de tecnologia, recuando no 

território dos cursos de computação. A autora provoca ainda uma questão: “se as significações 

de gênero e de poder se constroem reciprocamente, como as coisas mudam?”(SCOTT, 1995., 

p. 92).  

 

2.3.1 Educação e gênero 

 

Defendemos, nesta dissertação, a hipótese que superar essa dominação não se 

configura em uma questão somente de igualdade, mas sim de reparação histórico-social. Uma 

questão que vai além da igualdade e se configura em uma questão de equidade. Ao 

considerarmos questões de igualdade, optamos pela utilização, nesta dissertação, dos dois 

termos em conjunto: igualdade e equidade de gênero. Esta pesquisa assume que, embora 

utilizados pelo senso comum como sinônimos, igualdade e equidade apresentam definições 

complementares. 
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Igualdade de gênero faz referência à equivalência de direitos, responsabilidades e 

oportunidades indiferente de sexo e gênero. Significa que homens e mulheres têm as mesmas 

possibilidades de desenvolvimento de competências e habilidades. No entanto, se apresentado 

de forma simplista, desconsidera a construção sócio-histórica de relações de poder e opressão.  

Já a equidade de gênero considera a justiça como um fator a ser ponderado. A 

análise da concessão de oportunidades, benefícios, direitos, obrigações considera os 

privilégios e necessidades em um processo compensatório de injustiças sociais historicamente 

construídas.  

O Artigo 10 da Resolução 34/180 da Assembleia Geral das Nações Unidas 

(ONU), de 18 de dezembro de 1979, ratificada pelo Brasil em fevereiro de 1984, luta pela 

igualdade entre homem e mulher assegurando que: 

Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a 

discriminação contra a mulher, a fim de assegurar-lhe a igualdade de direitos 

com o homem na esfera da educação e em particular para assegurar, em 

condições de igualdade entre homens e mulheres: (...) a eliminação de todo 

conceito estereotipado dos papéis masculino e feminino em todos os níveis e 

em todas as formas de ensino, mediante o estímulo à educação mista e a 

outros tipos de educação que contribuam par alcançar este objetivo e, em 

particular mediante a modificação dos livros e programas escolares e 

adaptação dos métodos de ensino.  

A educação mista, citada no corpo do artigo 10, foi implantada nas escolas 

públicas no Brasil na década de 1920 ancorada no movimento Escola Nova. Auad (2006) 

identifica, no entanto, que a implementação de classes escolares com meninos e meninas deu-

se mais por questões econômicas do que pedagógicas: “(...) manter um sistema de ensino com 

classes separadas para meninos e meninas sairia mais caro aos cofres públicos, o que 

inviabilizaria a implantação do ideal de ensino oficial, obrigatório, gratuito e leigo.” (p. 68).  

Nesse contexto de implantação a escola não alterou suas principais configurações 

sobre as representações do feminino e do masculino. O currículo prescrito pelos documentos 

estabelece, mas não altera, o que Sacristán (2000) chama de “códigos do currículo”:“Os 

códigos são os elementos que dão forma ‘pedagógica’ aos conteúdos, os quais, atuando sobre 

alunos e professores, acabam modelando, de alguma forma, a prática.”(p. 75). 

Lins, Machado e Escoura (2016), esclarecem que ao ser sedimentada sobre uma 

estrutura sexista, fundamentada em estereótipos e construída num processo de bipolarização e 

dos sexos, a escola limita e estabelece no currículo e em seus códigos o que é possível e o que 

não é possível para as meninas e para os meninos. Essa estrutura em que ocorre a dicotomia 
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da presença das normas de gênero na qual, meninos e meninas deveriam ter oportunidades 

igualitárias e equivalentes, permanece no século XXI.   

Essa estrutura, no entanto, não é exclusividade do Brasil e da América Latina. 

Anderson (2012), ao esclarecer seus caminhos e descaminhos na chamada cultura maker, 

aponta que, na década de 1970, fazia parte do currículo das escolas da periferia de 

Washington, D.C. nos Estados Unidos, aulas de artes industriais. Essas aulas eram voltadas 

para exploração do uso de ferramentas manuais (serrar, furar, parafusar, desmontar) e eram 

voltadas exclusivamente aos meninos. Às meninas, o currículo estipulava aulas de economia 

doméstica (cozinhar, costurar, plantar).   

A configuração de um currículo de espaços específicos e brinquedos determinados 

para meninos e para meninas cerceiam as possibilidades de uso e desenvolvimento de 

tecnologia. Boix (2013) nomeia essa configuração como “segregação de componentes de 

gênero”. (p.51).A autora exemplifica que o acesso a cultura do computador deu-se através dos 

videogames, cujos conteúdos mais populares são jogos de guerra. Os meninos tornaram-se 

então o público alvo dos jogos e os computadores tornaram-se, ainda segundo Boix (2013), 

“toys for the boys” (brinquedos para garotos).  

Mesmo uma escola fundamentada na educação mista, em que aparentemente há a 

garantia de direitos iguais, meninos e meninas, sem a reflexão sobre as questões de gênero as 

desigualdades podem aumentar, pois, como apontado por Auad (2006), “(...)sem maiores 

reflexões pedagógicas sobre as relações de gênero, pode redundar em aprofundamento das 

desigualdades.” (p. 55). 

A distinção não surge na escola, como Moreno (1999) identifica: “Quando 

meninas e meninos chegam à escola, já têm interiorizada a maioria dos padrões de conduta 

discriminatória.” (p. 30).Mas é nesse espaço onde são reforçados e ampliados os padrões de 

cultura discriminatória por um currículo que não discute, de forma transversal, a questão de 

gênero. 

Auad (2006) descreve as configurações que ampliam a discriminação da mulher 

no espaço escolar, onde um currículo com práticas que configuram o “aprendizado da 

separação” (p. 43). A autora aponta algumas considerações referentes à sua pesquisa realizada 

em turmas com alunos de séries iniciais de uma escola de ensino fundamental. 

No quadro 1 sintetizamos, em algumas categorias, as considerações da autora. 

Junto a essas categorias alinhamos os conceitos de Estereótipos e Expectativas de gênero, 
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Misoginia e Sexismo no intuito de estabelecer uma relação entre o aprendizado da separação e 

esses conceitos. 

Quadro 1-Categorias de expectativas e normas de gênero no currículo oculto 

Categorias Observado pela autora 

 

Representações, 

características 

tradicionalmente 

consagradas. 

Estereótipos de 

gênero.  

A adoção do masculino genérico, sendo todos alunos, configurando que o 

feminino não existe. 

Meninos são bagunceiros e ameaçadores da ordem- se espera e se tolera 

essa ação desafiadora. 

Meninas são quietinhas, devem permanecer em segurança perto dos adultos 

e serem dependentes da presença destes. 

Sentar meninos com meninas é uma forma de “conter” meninos mais 

indisciplinados. Filas por meninos e meninas.  

 

Interações e Inter-

relações. 

Expectativas de 

gênero. 

Espera-se que os meninos abandonem as atividades para realizarem tarefas 

escolhidas por eles. (são os rebeldes que arriscam subverter a ordem). 

Meninas são incentivadas a finalizarem suas tarefas e ajudarem os colegas. 

(devem estar sempre à disposição do outro) 

 

 

Ocupação de espaços. 

Misoginia. 

Meninos falavam para toda a sala, com gracejos e brincadeiras. 

Meninas falam baixo e entre elas ou com a professora. 

Meninos se apropriavam e dominam – correndo, empurrando os colegas- 

dos espaços físicos (pátio, quadra). Se há uma “invasão” das meninas, elas 

são ofendidas e perseguidas, tendo os cabelos puxados. 

Meninas se retraem aos bancos, muretas e cantos afastados. 

Brincadeiras. 

Sexismo. 

 

Jogos e brincadeiras nos quais o recorte sobre masculino e feminino são 

destacados: 

 Jogos mais discretos e limitados de espaço para as meninas.  

 Jogos barulhentos e agitados, ocupando mais espaço para os 

meninos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Auad (2006) 

O quadro 1, de uma forma sucinta, expõe o que se espera de meninos e meninas 

na escola. Naturalizados no território escolar, estas expectativas de gênero sobre seus 

comportamentos e o sexismo demonstrado pelas normas de gênero, segundo Auad (2006), 

limitam as aprendizagens e as experiências da vida de crianças e adolescentes, construindo e 

fortalecendo estereótipos de gênero, justamente na escola, o espaço mais indicado para 

experimentações e descobertas. 

A naturalização das atitudes de misoginia, apresentadas pelos meninos, que 

puxam os cabelos, empurram, ofendem as meninas, segundo Auad (2006),surgem como uma 

forma de resolução de conflito que responsabiliza as meninas, que, inadvertidamente, 

transitam pela quadra, território dos meninos. 

As consequências desses estereótipos e expectativas e de gênero normatizados no 

espaço escolar traduzem-se nas perdas de oportunidades: 
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Toda vez que uma menina tem menos incentivo para fazer algo considerado 

“de menino”, os estereótipos de gênero funcionam como um freio para todas 

as possibilidades de aprendizagem que poderiam delinear outro futuro para 

ela. (LINS; MACHADO; ESCOURA, 2016, p. 19) 

Não se trata de desconsiderar as diferenças biológicas, mas sim considerar o 

quanto essas expectativas, estereótipos e normas sobre o gênero, são construídos e o quanto 

são produtos de nossa história e das relações sociais. 

Essa construção possibilita em diferentes contextos históricos e sociais para o 

estabelecimento de uma valoração da norma agregada ao gênero. Dessa forma ocorre uma 

hierarquização, em que  um gênero agrupa características superiores ao outro, o qual se torna  

por consequência, inferior e passível de dominação justificadas. Constitui-se uma naturalizada 

hierarquia de gênero. (LUZ, 2011). 

A naturalização dessa hierarquia de gênero, apontada por Luz (2011), produz um 

valor diferenciado entre os gêneros, causando uma relação de desigualdade, a partir de 

relações de poder e de privilégio. O sexismo é o conceito que esclarece essa relação de 

hierarquia de gênero. Uma educação não sexista considera as características de gênero e 

constrói a equidade como procedimento para que meninos e meninas desenvolvam suas 

características afetivas, sensoriais e cognitivas. Lins, Machado e Escoura (2016) diferenciam 

esta ação: 

[...] combater as hierarquias de gênero não significa apagar todas as 

diferenças. Igualdade entre as pessoas não é anular as nuances e as 

diferenças existentes entre elas, mas garantir que tais variações não sejam 

usadas para se estabelecer relações de poder, hierarquia, violências e 

injustiça. (p. 24) 

O “aprendizado da separação” citado por Auad (2006) surge no ambiente escolar 

não oficializado no currículo. Esse aprendizado surge agregado ao que Moreira e Silva (2001) 

descrevem como currículo oculto: “Esse conceito, criado para se referir àqueles aspectos da 

experiência educacional não explicitados no currículo oficial. ” (p. 31).  

É no currículo oficial que ocorre a explicitação da intencionalidade social, política 

e ética adotada pelas organizações educacionais. Os arranjos curriculares devem possibilitar a 

compreensão pelas gerações atuais de todos os contextos e pontos de vista nos processos 

vivenciados pelas gerações anteriores na produção cultural e científica da sociedade atual. Já 

no currículo oculto, ocorre somente a reprodução cultural de forma mecanizada, naturalizada 

e sem uma reflexão que problematize a ação.  



44 

 

 

Moreira e Silva (2001) expressam a necessidade de reintegrar ao currículo oficial 

uma perspectiva histórica e crítica de toda “produção e reprodução cultural” da sociedade. Ao 

descontruir e esmiuçar como foi configurado historicamente hábitos, costumes, práticas e 

descobertas científicas é que se torna possível compreender os aspectos que formam uma 

sociedade. A compreensão de uma cultura opressora, com o intuito de desconstrução, 

necessita de uma perspectiva que contemple todo processo de construção: 

A contingência e a historicidade dos presentes arranjos curriculares só serão 

postas em relevo por uma análise que flagre os momentos históricos em que 

esses arranjos foram concebidos e tornaram-se “naturais.” (MOREIRA; 

SILVA, 2001, p. 31) 

Segundo Luz (2011), um currículo que considere a luta contra a subordinação de 

gênero e o consequente sexismo, exige abandonar a ideia de justiça fundamentada na 

igualdade, pois essa “pressupões na aceitação de padrões dados” e reivindica um currículo 

que lute por “autonomia” pois “implica o direito de rejeitar tais padrões e criar novos”. A 

autora destaca a autonomia  como elemento essencial para a igualdade e para a equiparação de 

valor entre homens e mulheres: “(...)se incorporarmos a autonomia como parte da igualdade, 

esta passa a significar que os indivíduos têm igual valor e que não significa ser como os 

homens tal como são hoje.” (p. 352).  

No próximo capítulo abordaremos o processo de “busca da autonomia” como 

parte da igualdade que, conforme esclareceremos no decorrer do capítulo, nomeamos como 

empoderamento a partir de uma perspectiva reflexiva-dialética considerando a obra de Paulo 

Freire. 
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3 EMPODERAMENTO, GÊNERO E TECNOLOGIA 

 

3.1 A consciência ingênua e o androcentrismo 

 

No capítulo anterior apresentamos, a partir dos estudos de Auad (2006), como as 

práticas curriculares quando realizadas sem a necessária reflexão sobre as relações de gênero 

reproduzem e normatizam sistematicamente expectativas e estereótipos de gênero. Essa visão 

sexista alimenta uma perspectiva histórico-social masculina e mantém uma cultura 

androcêntrica. A manutenção desta cultura androcêntrica, naturalizada, é alimentada e 

alimenta a visão sexista sobre determinados territórios, conforme Carvalho, Rabay e Morais 

(2013) esclarecem: 

Permanecem hierarquias de prestígio androcêntricas nas várias instituições 

sociais, as universidades e empresas públicas e privadas, de modo que se 

encontram menos mulheres quanto mais elevado o cargo. Apesar das 

conquistas de direitos pelas mulheres, a misoginia e a violência de gênero, 

física e simbólica, ainda não foram erradicadas das relações sociais. (p. 318). 

Com o intuito de sintetizar ao leitor os conceitos nos quais a cultura androcêntrica 

é calcada, organizamos o quadro 2. 

Quadro 2- Conceitos nos quais a cultura androcêntrica é calcada. 

Cultura Androcêntrica envolve:  

Estereótipos de 

gênero 

Expectativas de 

gênero 

Sexismo Misoginia 

Conceito, ideia ou 

modelo de imagem 

atribuída ao gênero. 

Conjunto de 

comportamentos que 

se espera em relação 

ao gênero. 

Descriminação 

fundamentada no 

sexo. 

Desprezo ou repulsa 

ao gênero feminino e 

às características a 

ele associadas. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Colling e Tedeschi (2015) 
 

No ano da escrita desta dissertação, 2016, a permanência das relações 

hierarquizadas de gênero tem provocado o aumento, em grande parte do mundo, de 

organizações, manifestações e de movimentos sociais de resistência e luta na busca de 

relações igualitárias e democráticas entre os sexos.  

O contexto generificado das relações sociais apontados por Carvalho, Rabay e 

Morais (2013) em conjunto com as crenças sexistas de “diferenças naturais” do determinismo 

biológico, por sua vez, estrutura uma cultura que considera o gênero masculino como o único 

potente e capaz para as profissões da área de STEM.  
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Da análise das relações de gênero e tecnologia realizada neste estudo elencamos 

algumas considerações, que apesar dos avanços quantitativos da participação da mulher em 

esferas da sociedade, necessitam de uma maior reflexão.  

Identificamos que ocorre a naturalização do sentimento de não pertencimento por 

parte das mulheres das áreas de STEM e em destaque na área de computação. A hostilidade e 

rejeição, por parte dos homens à presença acadêmica e profissional das mulheres nos 

territórios dessa área são entendidas como uma necessidade de manutenção de um imutável 

status quo solidificado de geração em geração.   

Essa imutabilidade é explicada por Vieira-Pinto (1961), que a denomina como 

uma consciência ingênua dos sujeitos, que: “Sendo incapaz de refletir sobre si mesma e 

alcançar os pressupostos que a sustentam, a consciência ingênua é vítima da ilusão de julgar-

se incondicionada”. (p. 87). Essa ilusória consciência de que as coisas sempre foram assim, 

transforma a diferença hierarquizada entre os sexos em uma herança recebida por homens e 

mulheres e não questionada sobre suas origens e razões.  

Marcos Cesar de Freitas, ao introduzir a obra de Vieira-Pinto (2005), apresenta 

outro esclarecimento sobre a consciência ingênua. O autor explana como uma “percepção da 

realidade diferenciada”, a qual não é considerada inferior, mas justamente ingênua por conter 

“(...) o ponto de vista de quem não fez da reflexão uma passagem da consciência em si para 

a consciência para si”. (2005, p. 6, grifo nosso) 

Ultrapassar a consciência ingênua é alcançado por meio da consciência crítica, a 

qual emerge a partir da conscientização acerca da sua própria realidade histórica e da 

percepção dos processos que a constituíram. O processo de superação da consciência ingênua 

da cultura androcêntrica parte do processo de reconhecimento da condição histórica da 

construção das relações de gênero. Necessita a clarificação do processo de hierarquização, 

bem como dos instrumentos históricos e sociais de opressão. 

Freire (1992) destaca que, somente a partir do reconhecimento de sua própria 

condição histórica, é que mulheres e homens poderão refletir e agir tendo por horizonte 

desejado a transformação de sua própria realidade. O reconhecimento de sua própria condição 

histórica é um andaime ao reconhecimento do aspecto coletivo desta condição, a qual não 

corresponde somente ao indivíduo mulher, mas ao conjunto histórico e social composto 

também por elas. 

Consideramos neste estudo que a cultura androcêntrica fundamenta-se em uma 

concepção sexista, a qual determina um valor inferir as características do gênero feminino e o 
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constitui em um sujeito frágil, e insuficientemente capaz para enveredar com eficiência na 

área de STEM. Consideramos também, a cultura androcêntrica e suas representações nas 

áreas de STEM, como uma consciência ingênua, que permanece velada e imutavelmente 

presente nas relações sociais na atualidade. 

A desconstrução desse aspecto sócio cultural envolve processos que demandam 

diversificadas frentes e esferas sociais no desenvolvimento de uma consciência  crítica sobre 

as relações sócio-históricas de gênero e de desenvolvimento de tecnologia.  

A consciência crítica vislumbra a constituição de um processo de percepção das 

possibilidades de eficiência dos sujeitos no desenvolvimento de tecnologia indiferente do 

gênero. Esta consciência detecta o constructo opressor de qualquer situação configurada ou 

delimitada a partir de critérios de exclusão baseados no gênero.  

O desenvolvimento dessa consciência, a qual analisa e considera vários aspectos 

históricos e sociais, demanda uma participação atuante e um consequente enfrentamento, pois 

se configura em ações de invasão de territórios e partilha de poder entre os gêneros. A 

consciência ingênua que estabelece a imutabilidade e a visão binária das relações de gênero 

considera o poder e os territórios historicamente tomados como exclusivos de um único 

gênero e, portanto, indivisíveis. Dessa forma, as mulheres que almejam alcançar esse 

território, somente o fazem ao se disfarçarem de homens, como foi feito pelas jogadoras de 

games on-line com a utilização de pseudônimos e nicknames.  

No próximo item, discorreremos sobre o processo de constituição de poder e 

decorrente emancipação daqueles que foram historicamente oprimidos, bem como sua relação 

com a tecnologia. Neste sentido, estabelecemos nesta dissertação uma triangulação 

apresentando o terceiro conceito utilizado para fundamentar esta pesquisa, o conceito  de 

Empoderamento.  

 

3.2  A consciência crítica e o empoderamento. 

 

A percepção sobre o mundo e as relações desenvolvidas por mulheres e homens 

que o habitam abrangem diversas dimensões. Compreender, em cada dimensão, como essas 

relações foram construídas e o alcance de suas consequências, demanda processos que 

revelam e desvelam sobre os sujeitos e seus contextos sócios históricos. 

Vieira-Pinto (2005) esclarece que esta percepção que revela e desvela a realidade 

do sujeito é um processo de uma tomada de consciência crítica: 
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A consciência crítica é aquela que toma consciência de seus determinantes 

no processo histórico da realidade, sempre, porém apreendendo o processo 

em totalidade e não considerando determinantes os fatores correspondentes 

aos interesses individuais privados. (p. 226) 

É a partir da tomada de consciência crítica que os sujeitos, oprimidos e 

opressores, poderão compreender a composição sócio histórica da cultura androcêntrica. 

Compreendemos que a consciência crítica é, a um só tempo, base fundamental e 

parte essencial de um processo que empodera sujeitos oprimidos. Essa consciência crítica 

implica na necessidade de mudanças sociais compactuadas por todos os envolvidos, homens e 

mulheres. 

No estudo aqui desenvolvido, buscamos compreender, a partir das considerações 

de Paulo Freire (1996) sobre o “pensar certo” e a superação do pensamento ingênuo, 

evidências viabilizadoras do desenvolvimento da consciência crítica nos processos de 

empoderamento feminino. 

Baquero (2012) indica que, apesar de considerações a serem analisadas, existe 

uma concordância entre autores sobre os diferentes níveis de empoderamento: 

empoderamento individual, empoderamento organizacional e o empoderamento comunitário.   

O empoderamento individual refere-se às considerações dos sujeitos em relação 

ao controle e conhecimento de suas próprias possibilidades. Considera a ampliação do poder 

de influência de cada sujeito sobre os processos de sua vida. 

Empoderamento organizacional nos remete ao processo em que o trabalho e seus 

processos de desenvolvimento, em determinado espaço, deriva de decisões delegadas aos 

trabalhadores tornando as decisões mais coletivas e horizontais. Consiste no desenvolvimento 

de comprometimento dos diferentes níveis de subordinações da cadeia de produção na busca 

de maior desempenho, a partir do sentimento de participação do processo produtivo. 

Baquero ( 2012) apresenta o  empoderamento comunitário,  como  um processo 

em que os sujeitos de uma comunidade envolvem-se para atingir objetivos comuns. As 

demandas são ampliadas e diversificadas.Neste nível de empoderamento os objetivos 

envolvem a convicção da mudança e uma mobilidade ao coletivo “que lhes permitam ter voz, 

visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão.” (HOROCHOVSKI; MEIRELLES, p. 

486). 

Considerando os três níveis de empoderamento aqui descritos, traçamos 

considerações sobre o desenvolvimento de uma consciência crítica e as proposições de 

empoderamento descritas por Baquero. 
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Albernaz e Longhi (2009) esclarecem que as classificações culturais de gênero 

foram construídas envolvendo toda a humanidade. As autoras destacam que essas 

classificações hierarquizadas sobre o que é ser homem e o que é ser mulher consideram: 

[..] superior, mais forte e mais poderoso o que é classificado culturalmente 

como masculino. O que é classificado culturalmente como feminino é 

significado como menor, mais fraco e com menos poder, devendo ficar na 

esfera da proteção e da submissão ao masculino. (p. 85) 

Esta classificação generificada  e sexista coloca em situação inferior todo o gênero 

feminino. Ao ser empoderada individualmente, como sujeito, as mulheres não alteram a 

questão sexista. Nesse sentido, o empoderamento individual, que considera como suficientes 

somente os esforços individuais em busca de uma emancipação, não contempla a amplitude  

da humanidade frente aos esforços de um indivíduo. 

Freire, em um diálogo com Ira Shor (SHOR; FREIRE, 1986), aponta que esta é 

uma noção de empoderamento que não promove a evolução do outro e considera somente o 

desenvolvimento pessoal, não viabilizando uma consciência libertadora necessária a 

transformação social posta na relação de gênero.  

A questão do empowerment da classe social envolve a questão de como a 

classe trabalhadora, através de suas próprias experiências, sua própria 

construção de cultura, se empenha na obtenção do poder político. Isto faz do 

empowerment muito mais do que um invento individual ou psicológico. 

Indica um processo político das classes dominadas que buscam a própria 

liberdade da dominação, um longo processo histórico de que a educação é 

uma frente de luta. (p. 72) 

Ainda no diálogo com Ira Shor, Paulo Freire apresenta uma visão sobre a 

oposição histórica das relações constituídas entre o esforço individual e os movimentos 

sociais. Ira Shor apresenta a Paulo Freire sua análise sobre o papel do sonho americano frente 

ao recuo, no contexto norte americano, dos movimentos sociais nos EUA na década de 70: 

As desigualdades de classe, raça e sexo permaneceram, mas cada geração 

podia assistir a mudanças visíveis no estilo de vida. Assim, o individualismo 

foi incentivado por um ritmo intenso de modernização e de crescimento 

econômico. E, mais ainda, o individualismo triunfou aqui na economia e na 

pedagogia devido ao limitado sucesso dos movimentos sociais. (p. 71). 

Esse triunfo do individualismo, apontado por Ira Shor, não considera o 

questionamento sobre a hierarquização das questões de gênero. O empoderamento individual 

não demanda do sujeito uma visão crítica da sociedade. Não promove perspectivas e 

possibilidades de mudanças de amplitude social. O empoderamento de proporção 
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individualista sustenta a cultura comercial e conformista. A ideologia do sonho americano e 

da meritocracia é resultado de um mito construído pelo capitalismo que divide para 

conquistar.  

O empoderamento organizacional busca a qualificação do processo produtivo, um 

acelerador do progresso dessa cadeia de produção. Ele emerge necessariamente da percepção 

de organizações (governamentais, não governamentais e empresas) da necessidade de 

combate à pobreza, a aceleração da economia e a produção de mão de obra qualificada. Essas 

organizações tornam-se agentes de mudança externos à comunidade. Romano (2002) anuncia 

que: “os agentes de mudança externos podem ser necessários como catalisadores iniciais, mas 

o impulso do processo se explica pela extensão e a rapidez com que as pessoas e suas 

organizações se mudam a si mesma.” (p. 12). 

Ponderamos, nesta pesquisa, que os Princípios de Empoderamento das Mulheres 

da Organização das Nações Unidas (ONU)
12

  se aproximam dos processos de empoderamento 

organizacional em grande parte de seus 7 princípios: 

São os sete princípios: 

[1]. Estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de 

gênero; 

[2]. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho - respeitar 

e apoiar os direitos humanos e a não discriminação; 

[3]. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todos os trabalhadores, 

homens e mulheres; 

[4]. Promover educação, treinamento e desenvolvimento para as mulheres. 

[5]. Implementar desenvolvimento empresarial, cadeia de fornecimento e 

práticas de comercialização que deleguem poder às mulheres; 

[6]. Promover a igualdade através de iniciativas e defesa comunitária; 

                                                 

12
 Os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEP, sigla em inglês) são um grupo de Princípios 

para o meio empresarial oferecendo orientação sobre como delegar poder às mulheres no ambiente de 

trabalho, mercado de trabalho e na comunidade. Eles são o resultado de uma colaboração entre a 

Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres (ONU 

Mulheres) e o Pacto Global das Nações Unidas e são adaptados dos Princípios Calvert para 

Mulheres®. O desenvolvimento dos Princípios de Empoderamento das Mulheres incluiu um processo 

de consulta em entre stakeholders diversos que começou em março de 2009 e culminou com seu 

lançamento no Dia Internacional da Mulher em março de 2010. 
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[7]. Medir e publicar o progresso para atingir igualdade de gênero. 

 

O empoderamento comunitário demonstra uma perspectiva de libertação de 

oprimidos com características comuns às quais foram classificadas como inferiores e 

determinantes no posicionamento hierárquico frente outros sujeitos. É um processo que 

demanda do indivíduo e principalmente do coletivo ao qual pertence, uma percepção crítica 

destas condições opressoras, oriundas de um contexto sócio histórico. 

Este processo vislumbra uma transformação destas condições. Este movimento de 

mudança ocorre pela ação constante do exercício de reflexão sobre a realidade e da 

consciência da possibilidade de reconfiguração do que está posto. É esse exercício constante 

(refletir e propor) que possibilita a poderosa capacidade de transformar  discurso em prática. 

Paulo Freire (1987), expressa a necessidade de um processo reflexivo para a obtenção desse 

empoderamento e pontua a reflexão como necessária para a condução à prática: 

Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre 

suas condições concretas, não estamos pretendendo um jogo divertido em 

nível puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo contrário, de que a 

reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática. (p. 29) 

León (2001), apud Sardenberg (2012), traz algumas considerações sobre o 

processo histórico-reflexivo viabilizador do empoderamento: 

O empoderamento como auto-confiança e auto-estima deve integrar-se em 

um sentido de processo com a comunidade, a cooperação e a solidariedade. 

Ao ter em conta o processo histórico que cria a carência de poder, torna-se 

evidente a necessidade de alterar as estruturas sociais vigentes: quer dizer, se 

reconhece o imperativo da mudança. (p. 3).  

Esse imperativo de mudança, no caso das relações de gênero, foco desta 

dissertação, implica em objetivos que envolvem questões específicas  apontadas por 

Sardenberg (2012):  

(1) Questionar a ideologia patriarcal;  

(2)  Transformar as estruturas e instituições que reforçam e perpetuam a 

discriminação de gênero e as desigualdades  sociais; 

(3) Criar as condições para que as mulheres pobres possam ter acesso – e 

controle sobre – recursos materiais e informacionais. (p. 6) 

Buscando relacionar as proposições de empoderamento apresentadas neste 

capítulo com o desenvolvimento da consciência crítica sobre a existência do androcentrismo 
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na tecnologia, sintetizamos estas proposições em uma trama conceitual baseada no 

pensamento de Paulo Freire sobre processos de empoderamento.  

 

3.3 Empoderamento sob a ótica de Paulo Freire 

 

Considerado por Baquero (2012) como pioneiro na perspectiva de trazer à baila as 

discussões na área de educação o conceito de empoderamento, Paulo Freire contribui, neste 

estudo, com conceitos que fundamentam uma perspectiva analítica das práticas necessárias ao 

desenvolvimento de um horizonte de transformação política e social nas relações de gênero na 

área de STEM. 

Para Freire, o empoderamento em sua amplitude social não é uma ação individual 

de obtenção de habilidades cognitivas ou de libertação de cunho pessoal. Estar empoderado, 

segundo o educador, não se configura na apropriação e no ganho de um status de dimensão 

limitada e solitária. Para Freire e Shor:  

[...] se você não é capaz de usar sua liberdade recente para ajudar os outros a 

se libertarem através da transformação global da sociedade, então você só 

estará exercitando uma atitude individualista no sentido do empowerment ou 

da liberdade.  (FREIRE; SHOR, 1986, p. 71). 

A fim de esclarecer os conceitos freireanos que fundamentam teoricamente esta 

dissertação adotaremos a perspectiva analítica e sócio-histórica sobre a cultura androcêntrica 

utilizando uma trama conceitual. A utilização de uma trama conceitual, será, como afirma 

Saul e Saul (2013): “Para além de uma representação gráfica de conceitos e de sua 

organização, as tramas conceituais freireanas têm conexão com uma dada realidade e buscam 

explicar e/ou inspirar ações de transformação dessa realidade.” (p. 108).  

 

3.3.1 Uma trama conceitual freireana 

 

A trama conceitual visa ilustrar as articulações entre conceitos freireanos“(...)que 

se unem  uns aos outros, a partir de um conceito central”. (SAUL; SAUL, 2013, p. 108).  
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No centro da trama está posicionado o conceito empoderamento. Ele ocupa essa 

posição por ser considerado, nesta dissertação, como o conceito que estrutura a práxis
13

 do 

desenvolvimento da equidade de gênero, resistência e desconstrução da cultura androcêntrica.  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Esta proposição de uma ação sob a perspectiva empoderadora viabiliza às meninas 

e mulheres, meninos e homens, um processo reflexivo-crítico sobre a posição que ocupam no 

grupo social e em seus territórios. O aprofundamento deste processo viabiliza uma análise 

sócio histórica sobre a posição e papéis que homens e mulheres vem representando nos 

diversos tempos e espaços.  

Este aprofundamento analítico é condicionante no reconhecimento das 

casualidades e das origens históricas das visões binárias e sua imutabilidade que 

hierarquizam, determinam e excluem as possibilidades de vivências e escolhas profissionais, a 

partir do gênero e não das habilidades e competências de cada indivíduo.  

                                                 
13

 Compreendemos nesta dissertação, práxis em sua conceituação Marxista: Uma atividade de transformação das 

circunstâncias, as quais nos determinam a formar ideias, desejos, vontades, teorias, que, por sua vez, 

simultaneamente, nos determinam a criar na prática novas circunstâncias. 

Figura 1-Trama Conceitual 
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Relacionado ao conceito central, alinhamos conceitos que representam processos 

necessários em uma perspectiva freireana, de reconhecimento, intervenção e ruptura da 

realidade androcêntrica na área de tecnologia. Esses conceitos estão conectados com verbos 

que indicam sua ação.  

 

3.3.1.1 Empoderamento exige diálogo 

O diálogo é uma exigência existencial. O empoderamento precisa da ação de fala 

e escuta sobre como compreendemos o mundo. O direito ao diálogo é essencial às mulheres, 

muitas vezes silenciadas ou com a pronúncia limitada e restrita pela cultura androcêntrica. A 

prática do diálogo torna necessária a presença do sujeito, quando realmente existe a fala e a 

escuta com equidade participativa de todos os sujeitos. 

O diálogo não é considerado como um ato de depósito ou troca de ideias, também 

não se reduz a uma discussão guerreira onde ideias serão impostas. O diálogo é um encontro 

de pronúncia sobre o mundo, onde existe a escuta respeitosa sobre as emissões de opiniões 

divergentes e a manifestação coerente e argumentativa a partir do pronunciamento de todos. É 

esse pronunciamento sobre o que se entende de mundo e sobre o mundo percebido por cada 

um dos sujeitos, participantes na ação dialógica, que permite sua criação e recriação. 

(FREIRE, 1987). 

 

3.3.1.2 Empoderamento requer uma percepção crítica da realidade. 

 

Perceber criticamente a realidade é essencial para o empoderamento. Este 

demanda uma leitura da realidade conforme esclarece Saul e Saul: “A leitura da realidade é 

um ato de conhecimento crítico e criativo sobre a razão de ser das situações com vistas a 

transformá-las.“ (2013, p. 112).  

Dar-se por empoderado para enfrentar o estranhamento da presença feminina na 

área de STEM, exige conhecer as diversas configurações das relações de gênero em diferentes 

esferas sociais. É essencial esmiuçar suas construções históricas, concebidas em 

diversificados contextos religiosos, políticos e sociais.  

 

3.3.1.3 Empoderamento implica em uma educação problematizadora. 
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O empoderamento acarreta uma crença na igualdade do poder criador de homens 

e mulheres. Não restringe o indivíduo, a posição de “doador” ou “receptador” de 

conhecimentos de acordo com seu o gênero. O saber é originário do desafio da proposição da 

criação de soluções aos problemas que nos cercam. O saber e o conhecimento é consequência 

da consciência daquilo que nos cerca e suas relações com o mundo. (Freire, 1987). 

 Freire esclarece que uma educação que vise à desconstrução de uma situação de 

opressão: “não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens (e 

mulheres) em suas relações com o mundo.” (FREIRE, 1987, p. 38). 

 

3.3.1.4 Empoderamento viabiliza uma transformação da sociedade.  

 

O empoderamento torna viável o sonho de transformação da sociedade a partir 

dos próprios sujeitos, que conhecedores e críticos à realidade que os cerca acreditam e agem 

no propósito da transformação de um status, que ao ser desconstruído, explorado e 

compreendido, não carrega mais atrelado a si, a imutabilidade como condição de sua 

existência.  

É construir proposições alternativas ao status presente, que torna realizável a 

desconstrução das condições opressoras que vem sistematicamente mantendo a força da 

opressão social frente às investidas solitárias de meninos e meninas em territórios 

considerados inadequados segundo a visão binária de gênero. 

Um currículo empoderador alicerça as ações dos indivíduos conscientes que serão 

suas ações conjuntas e mobilizadoras que tornarão exequíveis o “desnudamento do mundo e a 

sua transformação”. (FREIRE, 1987, p. 34). Tornarão realizáveis as mudanças que se 

originam do status local para outras esferas da sociedade. 

 

3.3.1.5 Empoderamento promove uma libertação como ato social. 

 

A autoemancipação é um ganho para o qual Paulo Freire chama a atenção sobre 

sua insuficiência para a ação de transformação da sociedade. Ao emancipar-se o sujeito deve 

desejar a amplitude do estado de consciência crítica para além de sua condição, almejando 

que seus pares também usufruam da visão crítica sobre a situação da comunidade. 

O empoderamento deve ter como consequência a conscientização da necessidade 

de uma transformação da sociedade como um todo. (SHOR; FREIRE, 1986, p. 71). 
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No caso da opressão das mulheres, por exemplo, a libertação como ato social 

fica bem visível. As mulheres podem se libertar de alguns atos individuais 

cotidianos que as oprimem (e.x. marido que agride, ter espaço no mercado 

de trabalho, etc.). Todavia, elas só conseguirão transformar as relações 

injustas de gênero se juntarem suas forças. (ROSO; ROMANINI, 2014, p.7). 

A trama conceitual descrita auxilia neste estudo o esclarecimento do conceito de 

empoderamento em uma perspectiva freireana. Optamos por discorrer sobre esse conceito, 

pois o mesmo está presente em grande parte dos documentos das políticas públicas e sociais 

nas suas proposições de transformação da iniquidade de gênero.  

Roso e Romanini esclarecem que “Freire não nega a importância de se partir da 

noção de empoderamento, colocando-a como absolutamente necessária para o processo de 

transformação social.” (2014, p. 11).No entanto, não restringe a esse conceito, a ação e a 

compreensão de uma ampla transformação social. 

A utilização da trama conceitual freireana sobre empoderamento colabora para um 

dos objetivos específicos desta dissertação: Apontar caminhos para a desconstrução da cultura 

androcêntrica na área de STEM 

A trama conceitual freireana, busca também contribuir para o anúncio das 

proposições para desconstrução desta configuração androcêntrica na área de STEM, como 

balizador analítico das ações e políticas sociais que se propõe a construção da equidade de 

gênero. 

Realizamos no próximo item desta dissertação, algumas considerações sobre, na 

perspectiva das relações de gênero, o papel das políticas públicas como instrumento essencial 

em processos de constituição de ações de transformação da perspectiva androcêntrica da 

sociedade sobre a área de STEM. 

 

3.4 Gênero e políticas públicas 

 

O caminho percorrido pela sociedade para a concretização de direitos aos diversos 

grupos que a compõe é formado por etapas de indignação sobre status configurados, 

problematização sobre as consequências das injustiças, reflexão sobre a historicidade da sua 

composição e abrangência e a consequente consciência da existência destes direitos. 

No entanto a constatação da existência de direitos, não garante sua efetivação e a 

consequência da implantação de um status de justiça social. Ainda se configura como um 

grande desafio da sociedade a busca e efetivação de direitos sociais. As políticas públicas 
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mobilizam, organizam e viabilizam a sistematização de práticas legitimadas oficialmente e 

que possibilitam a efetivação da pauta da busca de uma equidade de direitos. 

Luz (2011) aponta esse papel das políticas públicas e destaca a importância destas 

no desenvolvimento de um horizonte de justiça social.  

As políticas públicas, enquanto forma de concretizar direitos, também se 

mostram essenciais para a redução das desigualdades sociais, de todas as 

formas de preconceito e discriminação e tantas outras manifestações de 

injustiça social que obstaculizam a realização da cidadania plena. (p. 341). 

A busca de uma equidade no acesso e permanência nos cursos da área de STEM e 

do acesso e permanência no mercado de trabalho abarcam questões relativas à própria visão 

que meninas têm de suas habilidades. Envolve a cultura androcêntrica, que se constrói pelas 

influências familiares, escolares e sociais. Colling (2015), ao discorrer sobre a análise feita 

por Pierre Bourdieu (1995) da naturalidade da discriminação vivida historicamente pelas 

mulheres esclarece: 

A mulher internaliza a naturalidade da discriminação, tornando-se difícil 

para ela romper com esta imagem de desvalorização de si mesma. Ela acaba 

aceitando como natural sua condição de subordinada, vendo-se através dos 

olhos masculinos, incorporando e retransmitindo a imagem de si mesma 

criada pela cultura que a discrimina. (p. 39) 

Neste sentido, as políticas públicas que buscam o desenvolvimento da igualdade 

de gênero nos cursos e profissões nas áreas de STEM, devem contrapor opiniões que 

considerem que as relações sócio-históricas sobre o desenvolvimento de tecnologia é neutra 

em relação ao gênero e sugerem a naturalização e uma subentendida desvalorização de 

habilidades das mulheres em âmbito tecnológico, conforme nos esclarece Natansohn:  

Estas posições refletem uma visão da tecnologia como intrinsecamente 

asséptica, objetiva; os problemas estariam nas próprias mulheres, na sua 

cultura, educação e valores, omitindo-se qualquer questionamento sobre 

como as formas de funcionamento do trabalho científico-tecnológico pode 

estar sendo injustamente refratário às mulheres. (2013, p. 26). 

As políticas públicas são feitas, muitas vezes, a partir de bases de dados. As 

informações quantitativas são essenciais para a identificação dos problemas e suas dimensões 

locais e qualitativas. A problemática da iniquidade de gênero nas áreas de STEM vem sendo 

detectada a partir das análises dos dados do acesso e permanência em cursos de graduação e 

das demandas do mercado de trabalho.  
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No entanto, talvez, por uma visão histórica através dos olhos masculinos, as 

análises sobre a casualidade dessa iniquidade pousa sobre hipótese de que há um desinteresse 

feminino e uma dificuldade por parte das mulheres de compreender princípios matemáticos, 

de desenvolver tecnologia, e de se manter no mercado de trabalho da área de STEM.  

Se considerarmos o que Colling (2015) nos traz sobre as reflexões de Bordieu 

(1995) na análise da naturalidade da discriminação vivida historicamente pelas mulheres, 

necessário se faz a problematização sócio-histórica dessa naturalização. Essa problematização 

para tornar-se efetiva e transformadora, deve estar pautada nas políticas públicas sociais e de 

educação e ser ação prática nos ambientes coorporativos e nos ambientes de educação.  

No capítulo a seguir apresentamos a trajetória metodológica da pesquisa. 
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

Neste capítulo é apresentada a trajetória metodológica da pesquisa de abordagem 

qualitativa, buscando responder à questão problema por meio de um estudo de caso e análise 

documental de políticas educacionais. 

 

4.1 O estudo de caso 

 

Realizar uma pesquisa científica pressupõe uma inquietação. Laville e Dione 

(1999) nos alerta para o que é de primordial definição no início dessa jornada: “no ponto de 

partida da operação de pesquisa encontra-se o problema a ser resolvido.” (p. 45). Inicialmente 

um problema elaborado em uma pergunta da qual surgirão as estruturas para o delineamento 

de suas problemáticas e o do problema teórico frente à realidade a ser investigada. Definido o 

problema e os principais conceitos que o compõem, segue-se o momento de delinear a 

metodologia que definirá o caminho mais adequado para obtenção dos objetivos pretendidos 

na investigação. 

A pesquisa apresentada nesta dissertação segue a abordagem qualitativa que, de 

acordo com Chizzotti (2014) “(...) implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes 

que somente são perceptíveis a uma atenção sensível” (p. 28). Nesse sentido, pela 

característica do problema em análise, a pesquisa qualitativa se coloca como o caminho 

investigativo correspondente. 

De acordo com os pressupostos sobre as pesquisas qualitativas, adotou-se o 

método estudo de caso. 

A opção por estudo de caso considerou o propósito da pesquisa e as possibilidades 

que tal modalidade de pesquisa permite pois segundo nos esclarece Laville e Dione (1999) 

“tal investigação [estudo de caso] permitirá inicialmente fornecer explicações o que tange 

diretamente ao caso considerado e elementos que lhe marcam o contexto” (p. 155).  

Para Yin (2001), o pesquisador que opta por trabalhar com o estudo de caso busca 

desvendar acontecimentos contemporâneos que podem ser encontrados na vida real. Assim, a 

contribuição desse tipo de estudo está em “compreender os fenômenos de cunho 

organizacional, social e político”. (pp. 19-20). Yin (2001) ressalta a importância da 

diversidade de fontes de evidências, recomendando a utilização de entrevistas, documentos, 
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palestras e artigos de mídia dentre outros, sem hierarquizá-las, já que as considera como 

complementares. 

 

4.1.1 Seleção dos sujeitos 

 

Na revisão de literatura, parte essencial desta pesquisa, nos deparamos com 

diversas configurações de projetos e programas, que buscam compreender a inter-relação 

tecnologia e gênero. O estado da arte sobre gênero e tecnologia demonstrou a existência de 

grupos de ativismo feminismo, denominado tecnofeminismo (Wajcman, 2006). Esses grupos 

se mobilizam em ações que visam diminuir a iniquidade de gênero, existente na academia e 

no mercado profissional das áreas de STEM.  

Durante a análise da composição dos grupos tecnofeministas realizada nesta 

pesquisa, foram encontradas características em comum. Uma delas é a de que grande parte 

das ações desses grupos é realizada por profissionais envolvidos na área de Tecnologia da 

Informação. (TI).  

A análise documental e a partir das características em comum, foi possível 

organizar os grupos tecnofeministas em três categorias: 

 Programas tecnofeministas organizados por empresas de TI; 

 Programas tecnofeministas organizados por profissionais da área de TI; 

 Programas tecnofeministas organizados em Universidades de cursos da área de 

TI. 

Alocamos nas categorias uma amostra dos grupos pesquisados o que possibilitou 

o delineamento de três quadros. Esses foram delineados com o intuito de esclarecer ao leitor, 

um breve panorama sobre a diversidade de programas tecnofeministas pesquisados. 

Esclareceremos a seguir os critérios de escolha da categoria escolhida como objeto de estudo 

desta pesquisa. 

 

Quadro 3- Programas tecnofeministas organizados por empresas de TI. 

Programa 
Organizador 

Girls4Tech
14

 
Mastercard 

                                                 
14

http://newsroom.mastercard.com/latin-america/pt-br/press-releases/mastercard-traz-programa-girls4tech-ao-

brasil-para-despertar-o-interesse-de-meninas-por-tecnologia/  Acesso em 13 de novembro de 2016 
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DigiGirlz
15

 
Microsoft 

Technovation Challenge
16

 
Google 

Girls who code
17

 
IBM 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos sites dos programas. 

 

Quadro 4-Programas tecnofeministas organizados por profissionais na área de TI. 

Programa 
Organizador 

WoMakersCode
18

 
Cynthia Zanoni 

PrograMaria
19

 
Iana Chan e Luciana Heuko 

Codamos
20

 
Alda Rocha 

MinasProgramam
21

 
Bárbara Paes 

Up[w]it
22

 
Carine Roos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos sites dos programas. 

 

Quadro 5-Programas tecnofeministas organizados em faculdades de TI. 

Programa 
Organizador 

CodeGirl
23

 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

Meninas Digitais
24

 
Universidade Federal de Mato Grosso 

Meninas na Computação
25

 
Universidade Federal da Paraíba 

Meninas.Comp
26

 
Universidade de Brasília 

Meninas++
27

 
Universidade Federal de Viçosa campus Rio Paranaíba. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos sites dos programas. 

 

                                                 
15

 https://www.microsoft.com/en-us/diversity/programs/digigirlz Acesso em 13 de novembro de 2016 
16

 http://www.technovationchallenge.org/?utm_source=rss&utm_medium=rss Acesso em 13 de novembro de 

2016 
17

 https://girlswhocode.com/ Acesso em 13 de novembro de 2016. 
18

 http://www.womakerscode.org/ Acesso em 13 de novembro de 2016. 
19

 https://www.programaria.org/ Acesso em 13 de novembro de 2016. 
20

 http://www.meetup.com/pt-BR/Codamos-Club/ Acesso em 13 de novembro de 2016. 
21

 http://minasprogramam.com/ Acesso em 13 de novembro de 2016. 
22

 https://www.meetup.com/pt-BR/UP-W-IT/ Acesso em 13 de novembro de 2016. 
23

 http://www.codegirl.com.br/ Acesso em 13 de novembro de 2016. 
24

 https://meninasdigitaismatogrosso.org/ Acesso em 13 de novembro de 2016 
25

 https://www.facebook.com/men.comp/ Acesso em 13 de novembro de 2016. 
26

 http://meninas.cic.unb.br/ Acesso em 13 de novembro de 2016. 
27
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No intuito de estabelecer critérios para a seleção de sujeitos objetos desta 

pesquisa, realizamos um levantamento detalhado sobre os coletivos tecnofeministas, que 

promovam a inclusão de mulheres nas áreas de tecnologia no Brasil. Essa análise buscou 

compreender a partir de quais interesses surgem os coletivos. Tatiana Wells, em um artigo 

publicado na revista Virtual Labrys, esclarece essa necessidade. 

Infelizmente, algumas dessas iniciativas, ao manter o foco no uso da 

tecnologia para o mercado de trabalho, gera muito pouca discussão sobre 

mulheres como usuárias de tecnologias, ou a cultura digital e suas 

importantíssimas conexões com os meios populares, que é sobretudo a 

realidade brasileira. (WELLS, 2005, p. 7). 

O combate à desigualdade de gênero vem avançando na sociedade atual. 

Empresas da área de TI já agem no sentido de obter quadros de funcionários que sejam 

compostos de forma mais equitativa relacionado ao gênero. No entanto, a velocidade não 

acompanha a necessária urgência visto que, a questão de gênero tem desaparecido das 

políticas nacionais de educação. 

A pouca participação das mulheres na área de TI é um fenômeno social que, 

indiferente ao crescimento do número das mulheres nas diversas áreas dos cursos ofertados 

pelas universidades brasileiras, mantém nas últimas décadas, as áreas de TI como um reduto 

masculino, portanto não é um problema exclusivo do mercado de trabalho, mas um problema 

de cunho sócio histórico. Abrange representações simbólicas e conceitos normativos que vão 

além da inserção das mulheres nas empresas.  

Como critério de escolha, optamos por movimentos de inclusão que inserissem na 

pauta da casualidade da pouca participação de mulheres na área de TI, a questão da identidade 

subjetiva de gênero, a qual é construída a partir das relações na família e na escola. Neste 

sentido o espaço universitário, cujo debate educacional envolve questões emergentes  na 

sociedade é o espaço indicado para a pauta das relações de gênero.  

Jensen (2009), citado por Natansohn (2013), conclui que necessário se faz às 

mulheres:  

[...] envolverem-se politicamente em um programa feminista para as TIC’s 

que não reproduza a masculinidade hegemônica excludente que segrega a 

questão de gênero a um “problema menor”, um problema de mulheres e a 

um problema de mercado. (p. 22). 
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No intuito de obter perspectivas de tecnofeministas sobre a iniquidade de gênero 

na área de STEM, relacionadas com a educação, buscamos um grupo de educadoras 

tecnofeministas vinculadas às instituições de educação pública. 

A partir dos critérios detalhados, optamos pelos sujeitos participantes do 

Programa Meninas Digitais. A escolha desta unidade de estudo de caso, apresenta como 

especificidade, uma experiência organizada em Instituições de Ensino Superior Pública, 

apoiada financeiramente por recursos federais e chancelada pela Sociedade Brasileira de 

Computação. Essas características permitem que o programa se aproxime dos referenciais de 

políticas públicas, abrangendo, a um só tempo, amplitude nacional e especificidade regional. 

Nos próximos itens, apresentamos as estratégias utilizadas para a obtenção dos 

dados ,detalhadamente o programa estudado e os sujeitos da pesquisa.  

 

4.1.2 A coleta de dados no caso estudado 

 

O Programa selecionado como estudo de caso é nomeado como Meninas Digitais. 

Sua origem ocorre a partir das inquietações de professores de universidades federais de cursos 

da área de Computação com a queda do ingresso e aumento da evasão de alunas nos cursos de 

desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação a partir dos anos 2000. 

O projeto Meninas Digitais surgiu em 2011, a partir de encontros e discussões em 

eventos da Sociedade Brasileira de Computação. As associadas da SBC docentes da 

Universidade Federal do Mato Grosso, mobilizadas pelas discussões nestes encontros 

organizaram um programa com o intuito de possibilitar o acesso e a permanência de mais 

meninas nos cursos da área de computação. A partir da iniciativa das professoras e 

professores da Universidade Federal do Mato Grosso, outros associados da SBC, iniciaram 

em seus territórios universitários projetos relacionados ao programa Meninas Digitais. Cada 

professora e professor universitário organizam e coordenam alunas e alunos dos cursos das 

áreas de computação em atividades desenvolvidas nos programas de extensão em suas 

Universidades. 

A descrição do programa no site
28

 é transcrita a seguir: 

O Programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira da Computação 

(SBC) é direcionado às alunas do ensino médio/tecnológico ou nos anos 

finais do ensino fundamental, para que conheçam melhor a área de 

                                                 
28

 http://meninasdigitais.sbc.org.br/  Acesso em 08 de setembro de 2016. 
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informática e das Tecnologias da Informação e Comunicação, de forma a 

motivá-las a seguir carreira nessas áreas. Ainda, o programa permite que 

estudantes e profissionais que já atuam na área relatem suas experiências.Tal 

Programa iniciou na Secretaria Regional da SBC – Mato Grosso em 2011 e, 

em 2015, foi institucionalizado pela SBC como programa de interesse 

nacional da comunidade. 

O programa Meninas Digitais, possui até a data desta dissertação, 26 projetos 

vinculados ao programa. Para esta pesquisa foram selecionados para análise os projetos: 

Gurias Digitais; Meninas Digitais-Regional Sul; Emílias; Meninas do Futuro e Meninas 

Digitais Regional-Mato Grosso. Todos os 5 projetos selecionados para análise, são 

desenvolvidos em Universidades Federais como atividade integrante dos programas de 

extensão universitária.  

Para compreender as dificuldades e as contribuições do Programa Meninas 

Digitais para a igualdade e equidade de gênero nas áreas de tecnologia, segundo o olhar dos 

coordenadores do projeto, os dados foram coletados, empregando a técnica de entrevistas 

semiestruturadas com quatro coordenadoras regionais do Programa e uma coordenadora geral 

do Programa Meninas Digitais, as quais serão apresentadas no próximo item deste capítulo. 

O roteiro da entrevista semiestruturadas, anexo à esta dissertação, foi 

desenvolvido visando a compreensão, através das percepções de seus agentes, das ações do 

programa de incentivo à participação de mulheres nos cursos da área de STEM. Através da 

narrativa de suas ações, as coordenadoras dos programas apresentaram percepções sobre 

gênero e tecnologia em contextos que envolvem seu público alvo na educação básica, na 

universidade e no mercado de trabalho.  

As questões buscaram possibilitar aos sujeitos da pesquisa através uma análise 

reflexiva, verbalizar sobre as ações e intenções do programa e explicitar suas percepções 

sobre as relações de gênero presentes no contexto familiar e  acadêmico  de seu público alvo. 

Ao optar pela metodologia de estudo de caso, buscamos estudar na particularidade 

e na complexidade deste programa de incentivo à participação de meninas e mulheres , as 

casualidades do fenômeno da iniquidade de gênero na área de desenvolvedores de tecnologia. 

Neste sentido Chizzotti (2015), demonstra a viabilidade desta escolha pois esclarece os 

objetivos de estudos de caso: 

Os estudos de caso visam explorar, deste modo, um caso singular, situado na 

vida real contemporânea, bem delimitado e contextuado em tempo e lugar 

para realizar uma busca circunstanciada de informações sobre um caso 

específico. (p. 136). 
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Com o intuito de utilizar uma diversidade de estratégias de coleta de dados, 

estabelecemos nesta pesquisa uma agenda, em um período de tempo pré-estabelecido, que 

tornasse viável entrevistar coordenadores de várias localidades do país. (YIN, 2001). 

Optamos por concentrar as entrevistas em um evento, o qual contaria com a 

presença de diversos coordenadores, o que possibilitou a realização de entrevistas em um 

mesmo local e em um curto período de tempo.  

O evento escolhido foi o Congresso Brasileiro de Computação 2016
29

, o qual 

aconteceu entre os dias 4 e 7 de julho de 2016, no Campus da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. O X Women in Information 

Technology (WIT)
30

 ocorreu como um dos eventos, que compuseram os quatro dias do 

congresso. 

As atividades do WIT foram divididas em dois dias (4 e 5 de julho de 2016), e sua 

programação foi composta de:  

 Encontro geral de coordenadoras regionais do projeto; 

 Palestras; 

 Oficinas;  

 Apresentação de pôsteres de pesquisadores e; 

 Fórum Meninas Digitais. 

O evento apresentou em sua programação palestras e fóruns sobre o tema 

pesquisado neste trabalho, a opção pela concentração da coleta de dados durante sua 

realização possibilitou a diversificação dos instrumentos empregados, que se deu, também, 

por meio da observação dos fóruns e da análise de documentos apresentados no próprio 

evento. 

Após estabelecermos a estratégia de coleta de dados, buscamos os procedimentos 

para operacionalizar e viabilizar sua execução. Com a aprovação da pesquisa pelo Comitê de 

Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (pela Plataforma Brasil) executamos a 

primeira ação estabelecendo contato com os organizadores do evento e por e-mails 

contatamos a coordenação geral do Programa Meninas Digitais. 

Esclarecemos em linhas gerais a pesquisa e solicitamos autorização para as 

entrevistas. Esclarecemos os critérios que determinavam as características dos sujeitos da 

                                                 
29

 http://www.csbc2016.com.br/wit. Acesso em 10 de agosto de 2016. 
30

 O X Women in Information Technology (WIT) é uma iniciativa da SBC para discutir os assuntos relacionados 

a questões de gênero e a Tecnologia de Informação (TI) no Brasil – histórias de sucesso, políticas de incentivo e 

formas de engajamento e atração de jovens, especialmente mulheres, para as carreiras associadas à TI. 
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pesquisa e solicitamos indicações para a realização destas. Obtivemos a indicação de cinco 

sujeitos, sendo quatro coordenadoras regionais e a coordenação geral do programa. 

Assim, esta pesquisa de apropriou da conveniência do agrupamento dos sujeitos 

da pesquisa, no Congresso da Sociedade Brasileira da Computação, para a realização da 

coleta de dados. Estes dados foram coletados em forma de narrativas e discursos, através da 

estratégia de observação e gravação de áudio.  

Observamos e gravamos em áudio, as discussões do grupo de nove coordenadoras 

regionais dos projetos. 

Complementando a coleta de dados, observamos as apresentações de pôsteres e 

gravamos as palestras cujo conteúdo continha referências à questão de gênero e tecnologia. 

Estes dados foram analisados em conjunto com as entrevistas. 

A observação e gravação em áudio das discussões do grupo, das palestras e a 

observação dos pôsteres ocorreram nos dias 4 e 5 de julho de 2016. A gravação em áudio das 

entrevistas semiestruturadas aconteceu entre os intervalos das atividades dos dias 4 e 5 de 

julho de 2016 e nos dias 6 e 7 de julho de 2016.  

Todo conteúdo gravado em áudio, foi transcrito e transformado em texto cuja 

análise será apresentada ao leitor no capítulo 6. 

A seguir apresentamos os sujeitos da pesquisa. 

 

4.1.3 Os sujeitos 

 

Ao optarmos pelo estudo de caso, tínhamos em mente um perfil específico dos 

sujeitos: mulheres que optaram pelas profissões da área de STEM.  

Inicialmente o foco da pesquisa era a busca das razões subjetivas que 

possibilitaram a escolha profissional dessas mulheres. No entanto, a partir da revisão de 

literatura sobre o tema, bem como da intencionalidade da contribuição da pesquisa ao 

currículo da educação básica, optamos por reformular os critérios de escolha dos sujeitos da 

pesquisa. 

Ampliamos as características do sujeito para além da escolha profissional. 

Estabelecemos que além da escolha pela área de STEM, essas profissionais vislumbraram a 

necessidade de contribuir com a equidade de gênero na área de tecnologia e se engajarem na 

militância de ações em prol da igualdade de gênero. Dessa forma seria possível, ao analisar o 

discurso destas mulheres, compreender as casualidades da iniquidade de gênero e os 
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pressupostos viabilizadores de uma ação educativa sobre a questão da desigualdade de gênero 

nas áreas de desenvolvimento de tecnologia. 

Após a abertura do evento, como acordado via email, fomos apresentados pela 

coordenação do encontro aos integrantes do congresso. Esclarecemos aos presentes a 

intencionalidade da pesquisa e solicitamos permissão para gravar em forma de áudio as falas 

de todos os presentes durante as discussões sobre o Programa Meninas Digitais.  

Neste encontro, estavam presentes os seguintes coordenadores e respectivos 

projetos: 

Tabela 2- Projetos pesquisados no estudo de caso 

Sigla Universidade Estado Campus Projeto 

UFP Universidade Federal do Pampa Rio Grande do Sul Alegrete Gurias Digitais 

UFSC Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Santa Catarina Araranguá Meninas Digitais 

Regional Sul 

UTFP Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 

Paraná Curitiba Emílias 

UFSM Universidade Federal de Santa 

Maria 

Rio Grande do Sul Frederico 

Westphalen 

Meninas no Futuro 

UFAM Universidade Federal do 

Amazonas 

Amazonas Manaus Cunhatã Digital 

UFF Universidade Federal 

Fluminense 

Rio de Janeiro Rio de 

Janeiro 

Include Meninas 

Digitais 

UFMT Universidade Federal do Mato 

Grosso 

Mato Grosso  Cuiabá Meninas Digitais  

Mato Grosso 

UFBA Universidade Federal da Bahia Bahia Salvador Meninas Digitais 

Bahia 

UNIRIO Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro Rio de 

Janeiro 

Digital Girls in Rio 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A discussão foi organizada por duas coordenadoras regionais do projeto, tendo em 

vista que a coordenação geral encontrava-se empenhada na realização de uma oficina com 

alunas do ensino fundamental. As coordenadoras iniciaram a dinâmica do encontro 

apresentando as ações realizadas em seus territórios, as dificuldades e os planos futuros. Após 

sua apresentação, realizaram uma lista de inscrições para que cada integrante do grupo de 

discussão realizasse a apresentação de seu projeto, esclarecesse as dificuldades e 

compartilhasse seus planos futuros.  
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Após a realização da observação da roda de conversa com as coordenadoras, 

realizamos o agendamento com as indicadas pela coordenação geral do Programa para a 

realização das entrevistas. 

O critério de seleção das entrevistas foi a coordenação de projetos com maior 

tempo de desenvolvimento, bem como projetos com ações já desenvolvidas e viáveis de 

serem divulgadas. As coordenadoras- sujeitos da pesquisa, agendaram conforme 

disponibilidade durante o congresso. Cada entrevista foi gravada após leitura e permissão por 

escrito das entrevistadas no termo de consentimento livre e esclarecido. 

Foram realizadas cinco entrevistas, relacionadas na tabela 3. 

Tabela 3- Cursos  e universidades dos sujeitos da pesquisa 

Sigla Universidade Estado Campus Curso 

UFP Universidade Federal do Pampa Rio Grande do Sul Alegrete Engenharia da 

Computação 

UFSC Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Santa Catarina Araranguá Engenharia de 

Software 

UTFP Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 

Paraná Curitiba Sistemas de 

Informação 

UFSM Universidade Federal de Santa 

Maria 

Rio Grande do Sul Frederico 

Westphalen 

Sistemas de 

Informação 

UFMT Universidade Federal do Mato 

Grosso 

Mato Grosso Cuiabá Engenharia de 

Software 

Fonte: Elaborado pela autora 

Esta amostra obtida possibilitou o vislumbrar da dimensão do olhar de educadores 

universitários sobre a questão de gênero na educação básica e suas relações na escolha de um 

curso de TI  

As narrativas foram transcritas e sua análise buscou compreender sob o olhar das 

coordenadoras do programa Meninas Digitais os aspectos de uma cultura androcêntrica. A 

partir das narrativas, foi possível categorizar a presença destes aspectos da cultura 

andrôcentrica nas relações de gênero nos territórios de ação do Programa Meninas Digitais.   

Apresentamos os dados coletados organizados nas categorias de análise 

considerando as inter-relações entre os aspectos da cultura androcêntrica presentes nas 

narrativas e os aspectos do aprendizado da separação presentes nas práticas curriculares da 

educação básica conforme o apresentado por Auad (2006). 

Esses aspectos que caracterizam uma cultura binária que exclui o gênero feminino 

na área de STEM serão conceituados conforme organizados por Colling e Tedeschi (2015). 
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Nesse sentido estabelecemos a análise do conteúdo classificando as percepções obtidas nas 

narrativas, nas  seguintes categorias:  

 Percepções de misoginia;  

 Percepções de sexismo; 

 Percepções de expectativas de gênero; 

 Percepções de estereótipos de gênero. 

 

4.2  A Análise documental 

Apresentamos os procedimentos utilizados para a escolha dos documentos e os 

procedimentos de análise das políticas sociais e públicas nacionais e internacionais. 

Realizamos uma pesquisa junto às organizações internacionais de fomento ao 

desenvolvimento social, as quais diretamente propunham em seus documentos ações que 

promovam igualdade de gênero e especificadamente a promoção da equidade de gênero na 

inclusão de mulheres no processo de desenvolvimento de tecnologia. 

Apresentamos como panorama mundial as políticas apresentadas na Agenda 2030, 

acordada pelos países membros da Organização das Nações Unidas – ONU. Uma dessas 

políticas está explicitada no documento onde constam 17 objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, analisamos a 

especificidade do Objetivo nº5.  

Outra política mundial analisada foi a detalhada no documento: “O ABC da 

Igualdade de Gênero na Educação: Aptidão, Comportamento, Confiança”, desenvolvido pela 

OCDE a partir dos dados do PISA. 

Com o mesmo viés analítico, realizamos uma pesquisa sobre a equidade de gênero 

nas políticas públicas nacionais. Analisamos dois planos de educação, o Plano Nacional de 

Educação e o Plano Municipal de Educação de São Paulo e o Plano Nacional de Políticas para 

Mulheres.  

As políticas sociais são apresentadas em uma análise qualitativa, sobre o viés da 

questão de gênero e o direito social da equidade Também apresentaremos a análise dos dados 

obtidos e os esclarecimentos sobre o alcance dos objetivos deste estudo. 

Após os procedimentos de seleção de documentos e análise das políticas públicas 

partimos para a realização de entrevistas com as tecnoativistas e dos procedimentos analíticos 

dessas narrativas. Laville e Dione (1999) esclarecem que indiferentemente da forma e coleta 

dos documentos, necessários se faz extrair dos mesmos os dados que ali se encontram. Cabe 
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ao pesquisador realizar uma seleção crítica, estabelecendo critérios qualitativos criando 

categorias a partir de códigos delineados em função das necessidades da pesquisa. 

No processo de análise do conteúdo dos dados transcritos, buscamos como pontua 

Chizzotti (2014), “extrair os significados temáticos” (p. 114) como forma de identificar a 

frequência e relevância das características da cultura androcêntrica no olhar das 

coordenadoras sobre a questão de gênero e tecnologia.  

Realizamos a análise qualitativa, optando por não considerar fracionamento e 

quantificação de palavras no texto das narrativas transcritas. A opção escolhida foi a de, 

segundo esclarece Chizzotti (2014), uma análise qualitativa. 

No capítulo a seguir são apresentados os dados colhidos. 
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5 POLÍTICAS PÚBLICAS E GÊNERO 

 

5.1 Análise documental 

 

O desenvolvimento deste estudo busca contribuir para a compreensão do gênero 

como um instrumento para analisar os fatores que vêm mantendo a participação feminina na 

área de STEM, quantitativamente, aquém da participação masculina.  

Para realizar essa contribuição, inicialmente investigamos as inter-relações entre 

gênero, tecnologia e currículo a partir de estudos de Scott (1995); Colling (2004) Natansohn 

(2013); Auad (2006); (Boix 2013); Lins, Machado, Escoura (2016) e Moreno (1999). Esta 

investigação trouxe elementos teóricos sobre a composição da cultura androcêntrica 

naturalizada a partir de uma construção sócio-histórica. Essa naturalização hierarquizou e 

estabeleceu uma visão binária entre as relações de gêneros no ambiente de desenvolvimento 

de tecnologia.  

Esse item apresenta uma análise da dimensão da incorporação dessa 

problematização sobre a naturalização da discriminação feminina e da iniquidade de gênero 

nas áreas de STEM em documentos de políticas sociais e de políticas públicas de educação.  

A seguir, detalhamos os dois documentos internacionais analisados. 

 

5.1.1 Panorama mundial 

 

Os documentos que buscam registrar o compromisso mundial de erradicação da 

pobreza e de um desenvolvimento global sustentável vêm, desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial promovendo princípios e estabelecendo metas mundiais. Os países membros e 

consignatários propõem-se a desenvolver em seus territórios os objetivos estabelecidos e 

acordados periodicamente sobre aspectos relevantes na educação, na economia e nas diversas 

dimensões sociais.  

Procuramos realizar o recorte com o objeto de pesquisa desta dissertação, 

destacando em dois documentos da Organização das Nações Unidas- ONU e da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, os princípios e metas relativos à 

equidade de gênero na área de STEM. 

 

5.1.1.1 ONU e os objetivos de desenvolvimento sustentável 
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Em setembro de 2015, os chefes de estado e de governo, bem como altos 

representantes integrantes da Organização das Nações Unidas - ONU, deliberaram sobre os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS.  

Esses 17 objetivos, em conjunto com suas 169 metas, compõem uma agenda que 

abrange até o ano de 2030, que visa: 

[...] acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares, até 2030; combater 

as desigualdades dentro dos países e entre eles; construir sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas; proteger os direitos humanos e promover a 

igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas; e assegurar 

a proteção duradoura do planeta e de seus recursos naturais. 

Destacamos dentre os 17 ODS, o que especificadamente faz referência à 

igualdade de gênero: objetivo : alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 

e meninas.  

Realizamos o recorte, dentre as 169 metas dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável que se propunham ao alcance do objetivo 5: 

 

Metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS- nº 5: 

5.1 acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e 

meninas em toda parte;   

5.2 eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas 

esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos;   

5.3 eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e 

de crianças e mutilações genitais femininas;   

5.4 reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, 

por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção 

social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, 

conforme os contextos nacionais;  

5.5 garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 

oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, 

econômica e pública;  

5.6 assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos 

reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e 

os documentos resultantes de suas conferências de revisão;  
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5.a empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 

econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de 

propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis 

nacionais;   

5.b aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de 

informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres;   

5.c adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da 

igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis. 

Analisando o ODS nº 5, verificamos que as metas propostas para o alcance da 

igualdade de gênero e do empoderamento de meninas e mulheres abrange uma amplitude de 

questões construídas culturalmente em diversas esferas sociais. Essas esferas públicas e 

privadas alcançam a educação básica, nossas meninas e suas famílias. O ODS também se 

refere à importância das políticas e legislações que viabilizem o desenvolvimento dessa 

igualdade de gênero e garantam a promoção do empoderamento feminino 

A tecnologia surge no ODS nº 5 como uma ferramenta de promoção do  

empoderamento. Salientamos nossa interpretação analítica ao ampliar o escopo de uso de 

ferramenta para o de desenvolvimento dessas ferramentas. O desenvolvimento de ferramentas 

tecnológicas envolve processos de problematização da realidade dos sujeitos e o desenho de 

soluções através do uso das tecnologias  

 

5.1.1.2 PISA e O ABC da Igualdade de gênero na educação. 

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 

desenvolveu e coordena o Programe for International Student Assessment (PISA) – 

(Programa de Avaliação de Estudantes) - uma avaliação comparada, aplicada a estudantes na 

faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 

maioria dos países. 

Embora o Brasil não participe oficialmente da OCDE, desde maio de 2007 faz 

parte do programa de enhanced engagement (engajamento ampliado), que visa a uma possível 

adesão à OCDE
31

. 

                                                 
31

 A integração do Brasil em Comitês da OCDE como participante pleno ou observador regular tem avançado 

rapidamente. O Brasil tem status de participante pleno em órgãos oficiais da Organização, participando em 

diversos programas sobre educação, incluindo o PISA, e é observador regular em Comitês ou Grupos de 

Trabalho e seus órgãos subordinados. O país é particularmente ativo no Comitê de Competição e no Comitê de 
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A OCDE realiza publicações com o intuito de fornecer análises que introduzam 

questões relevantes a partir dos dados do PISA
32

. A questão da desigualdade de gênero é 

pautada na publicação do material: The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, 

Behaviour, Confidence (OCDE, 2015b) - O ABC da Igualdade de Gênero na Educação: 

Aptidão, Comportamento, Confiança -. Publicado em 2015, traz uma análise para a 

compreensão do fenômeno da desigualdade de gênero nos cursos e profissões da área de 

STEM.  

O que esses resultados constataram é que, em geral, as meninas têm expectativas 

mais elevadas para as suas carreiras do que os rapazes; mas na média dos países da OCDE, 

menos de 5% das meninas contemplam uma carreira em engenharia e computação. Em 

praticamente todos os países, o número de meninos pensando em uma carreira em 

computação ou engenharia excede o número de meninas contemplando uma carreira.  

O relatório esclarece que as disparidades de gênero no desempenho não resultam 

de diferenças inatas na aptidão, mas sim de atitudes dos estudantes em relação à 

aprendizagem e seu comportamento na escola, de como eles escolhem para passar o seu 

tempo de lazer, e da confiança eles têm - ou não tem - nas suas próprias capacidades como 

estudantes.  

Na verdade, o relatório mostra que as disparidades de gênero na proficiência de 

alfabetização são reduzidas consideravelmente - e até mesmo desaparece em alguns países - 

entre os homens e mulheres jovens no final da adolescência. O desaparecimento das 

disparidades de gênero em alguns países demonstra que dar a meninos e meninas a mesma 

oportunidade de realizar o seu potencial não está relacionado às capacidades cognitivas 

relativas ao gênero. Estas oportunidades estão relacionadas à visão sobre as relações de 

gênero e das experiências de resolução de problemas e aprendizagem dentro e fora da escola, 

incluindo a visão da família nesta equação. 

O ABC esclarece que, em geral, as meninas têm menos autoconfiança do que os 

rapazes em sua capacidade de resolver problemas de matemática ou de ciências. Mulheres 

jovens apresentaram na pesquisa serem mais propensas a expressar fortes sentimentos de 

ansiedade relativos à resolução de problemas matemáticos. Na média dos países da OCDE, a 

diferença de pontuação no desempenho em matemática entre rapazes e garotas com alto 

                                                                                                                                                         
Governança Pública, para os quais envia delegados de alto nível e participa de avaliações entre pares. 

http://www.pcn.fazenda.gov.br/assuntos/ocde/o-brasil-e-a-ocde. 
32

 No Brasil, o Pisa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep). 



75 

 

 

desempenho é de 19 pontos. No entanto, quando se comparam os meninos e meninas que 

relataram níveis semelhantes de autoconfiança em matemática e da ansiedade em relação à 

matemática, as disparidades de gênero no desempenho desaparecem. 

O documento ainda esclarece que ,quando os alunos são mais autoconfiantes, 

entregam-se à liberdade de falhar, de se envolver nos processos de tentativa e erro que são 

fundamentais para a aquisição de conhecimentos em matemática e ciências. No entanto, o 

documento destaca  questões de expectativas de gênero, por exemplo esclarecendo que em 

todos os países onde os ocorreram entrevisas aos pais de estudantes participantes do PISA, os 

pais estavam mais propensos a esperar que os seus filhos, em vez de suas filhas, trabalhessem 

na área de STEM - mesmo quando meninos e meninas – apresentam o mesmo desempenho 

em matemática. 

A OCDE apresenta nesse documento, a percepção de que as relações e influências 

das questões de poder estabelecidas pelas relações de gênero estão presentes nas mais 

variadas esferas, níveis e modalidades de ensino. 

Por fim, o documento sugere aos professores que se tornem mais conscientes de 

seus próprios preconceitos de gênero, o que podem afetar a forma como eles organizam 

tempos e espaços, formulem e atribuam processos de aprendizagem e avaliação aos alunos.  

Após apresentarmos a análise dos documentos internacionais, damos destaque aos 

documentos nacionais. Nossa análise buscou compreender como as políticas públicas 

nacionais transitam sobre as questões de gênero e educação. Quais perspectivas são utilizadas 

na compreensão das relações interpessoais generificadas na sociedade e em específico na 

educação básica. 

 

5.1.2 Panorama nacional 

 

O compromisso com a questão da igualdade de gênero, dos países participantes da 

Organização das Nações Unidas, do qual o Brasil é participante e signatário, são balizadores 

para a fomentação do diálogo nos debates e discussões nos fóruns organizados para a 

construção de planos de ação. 

A concretude de uma igualdade de gênero na área de STEM passa pela 

desconstrução da desigualdade e como apresentado no capítulo 4, necessita de processos de 

reflexão de toda a sociedade sobre a questão dos estereótipos, das expectativas e da valoração 
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de gênero. Nesse sentido a educação básica, seus tempos e espaços constituem-se em um 

território propício para a inserção desses debates.  

Com esse olhar, procuramos analisar a presença das diretrizes e princípios do 

trabalho pedagógico que, dentre outras questões, abordasse a desconstrução dos conjuntos de 

referências binárias e dicotômicas entre o masculino e o feminino presentes no cotidiano 

escolar. 

 

5.1.2.1 Plano Nacional de Educação 

 

Ao analisarmos o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014 e com vigência 

até 2024, as referências sobre a questão de gênero não especificam a necessidade da 

superação da desigualdade desde a educação básica. Conforme nos aponta Silva (2015): 

A primeira versão desse documento [PNE] incluía a necessidade de 

superação das desigualdades educacionais, entre elas, as questões de gênero 

e de raça, porém, o texto final aponta, de forma genérica, o combate a todas 

as formas de discriminação, ocultando processos que legitimam preconceitos 

nos espaços educativos. (p. 9) 

O Plano Nacional de Educação aborda de uma forma indireta e somente na 

educação superior, a questão da equidade de gênero e desenvolvimento de tecnologia. 

Envolve especificadamente as áreas de STEM em uma das estratégias da meta 14 a qual faz 

menção aos cursos de pós-graduação e se propõe a: “elevar gradualmente o número de 

matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil 

mestres e vinte e cinco mil doutores.” Na estratégia (14.8) o Plano Nacional de Educação 

estabelece : “estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, 

em particular aqueles ligados às áreas de engenharia, matemática, física, química, informática 

e outros no campo das ciências. ” 

Concluímos que o Plano Nacional de Educação propõe o estímulo da participação 

das mulheres nos cursos de pós-graduação nas áreas de engenharia, matemática, física, 

química, informática, sem, no entanto, conceber que a não participação é consequência de 

situações decorrentes da normatização dos estereótipos e expectativas de gênero presente 

desde a educação básica. Há a percepção de que as mulheres não participam por não 

desejarem e não serem estimuladas a escolherem cursos de pós-graduação e não por 

encontrarem barreiras culturais sexistas desde a infância. Vianna e Unbehaum (2004) 

esclarecem que: 
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Ainda temos os olhos pouco treinados para ver as dimensões de gênero no 

dia-a-dia escolar, talvez pela dificuldade de trazer para o centro das reflexões 

não apenas as desigualdades entre os sexos, mas também os significados de 

gênero subjacentes a essas desigualdades e pouco contemplados pelas 

políticas públicas que ordenam o sistema educacional. (p. 79) 

A partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios têm 

como missão a construção de planos locais. Como parte da construção reflexiva sobre as 

relações de gênero do território ao qual a autora pertence realizamos a análise do Plano 

Municipal de Educação de São Paulo. 

 

5.1.2.2 Plano Municipal de Educação de São Paulo 

 

O Plano Municipal de Educação de São Paulo foi aprovado em 2015 sem 

nenhuma menção às questões de gênero. Tal qual como ocorreu como Plano Nacional, o 

Plano Municipal de Educação de São Paulo sofreu forte pressão de setores, principalmente 

religiosos, que defendem que a questão de gênero é de foro familiar e que sua inclusão no 

plano é compreendida como o que denominam equivocadamente de “ideologia de gênero”
33

. 

O Plano Municipal de Educação estabelece na Meta 3 o objetivo de promover a 

qualidade da educação básica, no entanto não prevê a promoção da igualdade de gênero e não 

estabelece estratégias para desenvolvimento da equidade de gênero. 

META 3.  

Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. 

Essa meta possui 34 estratégias, nenhuma das quais faz referência específica à 

questão da desigualdade de gênero. Destacamos a estratégia 33 que, de forma genérica, 

propõe ações de combate as discriminações e desigualdades sociais:  

3.33. Implementar educação em todas as unidades escolares da rede 

municipal de ensino que garanta um sistema escolar inclusivo, que crie ações 

específicas de combate às discriminações e que não contribua para a 

reprodução das desigualdades que persistem em nossa sociedade. E, 

também, garanta um espaço democrático, onde as diferenças não se 

desdobrem em desigualdades e se implementem políticas de combate às 

mesmas.  

                                                 
33

Iniciativa de Olho nos Planos.  http://www.deolhonosplanos.org.br/plano-nacional-de-educacao-sofre-pressao-

de-grupos-religiosos-e-pode-deixar-de-promover-igualdade-de-genero. 
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Fruto do mesmo processo de pressão exercido durante as votações do Plano 

Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação de São Paulo não apresenta diretrizes 

específicas para a compreensão das relações de gênero na escola. Desta forma, educadores e 

educadoras se valerão de questões subjetivas para compreender a necessidade de pautar ou 

não as reflexões sobre estas relações. Vianna e Unbehaum (2004) esclarecem a gravidade 

desta situação: 

A compreensão das relações de gênero pela escola corre o risco de 

permanecer velada, uma vez que as políticas públicas não as mencionam e, 

quando o fazem não exploram em todos os temas e itens curriculares os 

antagonismos de gênero presentes na organização do ensino e no cotidiano 

escolar. (p. 101). 

Ainda no intuito de analisar no panorama nacional as políticas públicas que 

diretamente se relacionam com a questão da equidade de gênero na área de desenvolvimento 

de tecnologia, analisamos o Plano Nacional de Políticas para Mulheres. 

 

5.1.2.3 Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

 

Encontramos no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 2013-2015, a 

referência à desigualdade de gênero na educação no capítulo 2. Este capítulo esclarece sobre 

as casualidades do androcentrismo no conhecimento e sobre a questão da necessidade da 

Educação para a igualdade e cidadania. 

A escola acaba reproduzindo a desigualdade vivida entre as pessoas na 

sociedade, seja nos currículos, nos livros didáticos, nas práticas das salas de 

aula ou nos procedimentos de avaliação. A linguagem sexista dos textos e 

práticas cotidianas, a invisibilidade das mulheres na ciência e na história 

responde à ideologia patriarcal e ao androcentrismo do conhecimento; estes 

são denunciados como um dos elementos da construção da desigualdade de 

gênero. (p. 22). 

O plano ainda traz, referente ao capítulo sobre Educação para a Igualdade e 

Cidadania, os objetivos dessa proposição:  

Objetivos gerais  

I. Contribuir para a redução da desigualdade entre mulheres e homens e para 

o enfrentamento do preconceito e da discriminação de gênero, étnica, racial, 

social, religiosa, geracional, por orientação sexual, identidade de gênero e 

contra pessoas com deficiência por meio da formação de gestores/as, 

profissionais da educação e estudantes em todos os níveis e modalidades de 

ensino.  
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II. Consolidar na política educacional as perspectivas de gênero, raça, etnia, 

orientação sexual, geracional, das pessoas com deficiência e o respeito à 

diversidade em todas as suas formas, de modo a garantir uma educação 

igualitária e cidadã. 

III. Promover o acesso e a permanência de meninas, jovens e mulheres à 

educação de qualidade, prestando particular atenção a grupos com baixa 

escolaridade (mulheres adultas e idosas, com deficiência, negras, indígenas, 

de comunidades tradicionais, do campo e em situação de prisão, e meninas 

retiradas do trabalho infantil). (p. 23). 

Destacamos dentre os objetivos específicos as referências às necessárias 

eliminações de conteúdos sexistas nos currículos da educação básica no objetivo específico 

número 1 e a promoção de políticas de acesso e permanência das mulheres nos cursos da área 

de STEM no objetivo específico número 3. 

Objetivos específicos 

I. Eliminar conteúdos sexistas e discriminatórios e promover a inserção de 

temas voltados para a igualdade de gênero e valorização das diversidades 

nos currículos, materiais didáticos e paradidáticos da educação básica. 

II. Promover a formação continuada de gestores/as e servidores/as 

públicos/as de gestão direta, sociedades de economia mista e autarquias, 

profissionais da educação, como também a formação de estudantes de todos 

os níveis, etapas e modalidades dos sistemas de ensino público de todos os 

níveis nos temas da igualdade de gênero e valorização das diversidades.  

III. Promover políticas para a ampliação do acesso e permanência das 

mulheres no ensino profissional, tecnológico e no ensino superior, com 

destaque para as áreas científicas e tecnológicas, com igualdade de gênero, 

raça, etnia, considerando as mulheres em sua diversidade. 

IV. Estimular a produção de conhecimento sobre relações sociais de gênero, 

identidade de gênero e orientação sexual, levando em consideração os 

aspectos étnicos, raciais, geracionais e das pessoas com deficiência. 

V. Promover políticas para reduzir o analfabetismo feminino, em especial 

entre as mulheres acima de 50 anos, negras e indígenas.  

VI. Contribuir para a redução da violência de gênero no ambiente escolar e 

universitário, com ênfase no enfrentamento do abuso e exploração sexual de 

meninas, jovens e adolescentes. (p. 23). 

Metas 

C. Elevar o número de matrículas da educação profissional e tecnológica, em 

consonância com o PNE 2011-2020.  

D. Ampliar a oferta em até 8 milhões de vagas para a educação profissional e 

tecnológica, com a concessão de até 4 milhões de bolsas a estudantes do 

ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultas/os, 
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trabalhadoras/es e beneficiárias/os dos programas federais de transferência 

de renda. 

J. Formar até 140 mil profissionais da rede pública de educação nas 

temáticas de gênero, étnicas, raciais e de orientação sexual por meio do 

Programa Gênero e Diversidade na Escola. 

Linhas de ação 

2.1. Promoção de medidas educacionais no âmbito escolar e universitário 

para o enfrentamento de todas as formas de violência, discriminação e 

preconceito contra as mulheres, considerando as dimensões raciais, étnicas, 

de origem, de classe social, de idade, de orientação sexual, de identidade de 

gênero e as mulheres com deficiência. 

2.2. Promoção de cursos de formação continuada de gestores e gestoras e 

profissionais da educação para a igualdade de gênero, raça, etnia e o 

reconhecimento das diversidades. 

2.3. Promoção de políticas educacionais que enfatizem a educação das 

mulheres jovens e adultas nas áreas científicas e tecnológicas, nos meios 

urbano e rural, com vistas a reduzir a desigualdade de gênero nas carreiras e 

profissões. 

2.4. Produção e difusão de conhecimentos sobre relações de gênero, 

identidade de gênero, orientação sexual, raça e etnia, em todos os níveis e 

modalidades de ensino.  

2.5. Ampliação do acesso e da permanência na educação de mulheres com 

baixa escolaridade. 

2.6.  Formação de estudantes da educação básica para a igualdade de gênero, 

raça, etnia e o reconhecimento das diversidades. (p. 24). 

E finaliza com a linha de ação: 

2.3.1- Promover o acesso e a permanência das mulheres em áreas de 

formação profissional e tecnológica tradicionalmente não ocupadas por elas, 

por meio de políticas de ação afirmativa e de assistência estudantil. 

2.3.2. Realizar campanhas para ampliar o número de mulheres nos cursos, 

tradicionalmente não ocupados por mulheres, do ensino tecnológico e 

profissional.  

Destacamos que existe a percepção da questão da iniquidade de gênero nas áreas 

de STEM no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. As proposições das metas do 

referido Plano, no entanto, focam as ações no público adulto, com ações de campanhas, 

políticas de ação afirmativa e assistência estudantil. Ao focar somente o público adulto, o 

plano desconsidera os processos de construção cultural existentes e as relações interpessoais 

desde a infância. A naturalização dos estereótipos, expectativas e o sexismo estão presentes 
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como apresentado nesse estudo desde a educação básica. A misoginia, resquício mais cruel da 

hierarquização generificada das relações entre meninos e meninas, é a base das relações 

truculentas e da invisibilidade da violência nas esferas públicas e privadas contra mulheres de 

todas as idades.  

Já nos Planos de Educação ocorre a  falta de comprometimento social com a 

opção pela exclusão da temática de gênero. Consideramos que essa exclusão é uma ameaça 

aos avanços da equidade de gênero nas áreas de STEM. Essa invisibilidade promove o 

esquecimento sobre o tema e vai na contramão das políticas sociais mundiais.  

Cabe aos educadores e educadoras progressistas pautar nos planos de ação de seus 

territórios educativos a perspectiva de educação para a igualdade de gênero e consequente 

equidade de gênero na área de STEM. Pois como nos traz Silva (2015): 

[...] a inclusão da temática de gênero nos Projetos Políticos Pedagógicos e, 

consequentemente, na formação continuada de professores/as se constituem 

como questões insurgentes para a efetiva promoção de práticas pedagógicas 

que fomentem a igualdade de gênero. Além disso, são necessárias para que 

se contraponham a modelos colonizadores de educação que segregam, 

reprimem e excluem e hierarquizam meninos e meninas. (p. 109). 

Pensar sobre a questão de gênero é pensar nas representações do feminino na 

história. Pensar como diferentes grupos sociais e culturais apresentam os valores e hierarquias 

relacionadas em ser homem e ser mulher nos discursos e nas imagens. Nesse sentido, ao 

desconsiderar e tornar invisível no currículo da educação básica, a questão de gênero, os 

Planos de Educação não viabilizam aos educadores e educadoras, como afirma Colling (2004) 

“(...) desconstruir a história da história feminina para reconstruí-la em bases mais reais e 

igualitárias.” (p. 36). 

Invisível na educação básica, a questão de gênero surge na educação superior com 

a problemática da desigualdade nos cursos da área de STEM e em destaque, conforme 

apresentado no relatório da Sociedade Brasileira de Computação, nos cursos de Tecnologia da 

Informação e de Computação.  

Ao ser detectado no ensino superior, essa desigualdade de gênero dispara um 

alerta e ao mesmo tempo um questionamento, sobre a casualidade do fenômeno. As 

universidades, com o intuito de manter seus cursos da área de Tecnologia da Informação e de 

Comunicação iniciam programas e projetos de incentivo vocacional às jovens, principalmente 

do ensino médio.  
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A partir desta investigação que aponta os aspectos culturais das relações de gênero 

e compreendendo o papel de transformação sócio cultural das políticas públicas, analisamos 

os documentos das políticas sociais brasileiras e internacionais bem como as políticas 

públicas de educação brasileira em busca de referências sobre as relações de gênero e 

tecnologia. 

Este estudo obteve, através da análise documental, indicadores de uma 

desconsideração da reflexão sobre as relações de gênero  nos planos de educação nacionais:  

 Abordam de forma genérica a questão da desigualdade social. 

 Abordam a questão da desigualdade de gênero na área de STEM como 

resultado somente de falta de estímulo e desinteresse da participação da 

população feminina adulta. 

Esses indicadores demonstram que os planos de educação não consideraram como 

um dos fatores da iniquidade da participação feminina na área de STEM, a composição socio-

histórica da hierarquização da visão binária  das relações de gênero.  

Todavia, as políticas sociais internacionais analisadas, consideram as relações de 

gênero como preponderantes na escolha vocacional de meninas para a área de STEM. Os 

indicadores desta consideração são de que estas políticas: 

 Abordam de forma específica (sexualidade, cultura, trabalho, afeto, 

política) as relações de gênero; 

 Abordam a questão da desigualdade de gênero na área de STEM como 

resultado da visão sobre as relações de gênero, as oportunidades e  

vivências de experiências  problematizadoras, dentro e fora da escola 

Contudo, necessário se faz a realização de futuros estudos para aprofundamento 

da análise de políticas sociais voltadas para o empoderamento de meninas e mulheres, 

considerando as diferenças entre os aspectos culturais, sociais e econômicos de cada país. 

Esta investigação trouxe a partir da percepção dos sujeitos da pesquisa,  

indicadores da presença da cultura androcêntrica nas relações de gênero no ambiente de 

desenvolvimento de tecnologia. Estes indicadores serão apresentados em categorias cuja 

analogia será justificada no  próximo capítulo 
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6 A DESIGUALDADE DE GÊNERO E AS AÇÕES DE EMPODERAMENTO 

FEMININO NAS NARRATIVAS DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

6.1 O olhar das tecnoativistas sobre a desigualdade de gênero. 

 

Esta dissertação busca, relacionado com o conceito de gênero e sua análise, 

elucidar os conceitos da cultura androcêntrica e do empoderamento. Essa triangulação 

considera a possibilidade de ser a cultura androcêntrica o fator preponderante na desigualdade 

de gênero nos cursos da área de STEM.  

Para obtermos dados que comprovem ou não esta hipótese, optamos por descrever 

e interpretar as percepções dos educadores e educadoras do ensino superior sobre a 

desigualdade de gênero em seus cursos de Tecnologia da Informação e Computação e suas 

reflexões sobre os impactos dessas ações de incentivo vocacional às mulheres.  

De forma análoga ao percebido nas relações de gênero na educação básica através 

dos estudos de Auad ( 2006) e Moreno (1999),  categorizamos as percepções dos sujeitos da 

pesquisa. Extraímos das narrativas das coordenadoras as referências que segundo a análise 

deste estudo, relacionam-se com a construção de uma cultura androcêntrica. 

Desta forma, categorizamos nas narrativas analisadas indicadores de relações de 

Misogenia, Sexismo, Expectativas e Estereótipos de gênero, as quais demonstram os pontos 

em comum e presentes nas relações de gênero na educação básica e nos cursos superiores de 

T I. 

  

6.1.1 Misoginia 

 

As percepções expressadas das coordenadoras em suas narrativas auxiliam neste 

estudo a compreensão das possíveis casualidades do baixo número de acesso e da crescente 

diminuição do número de mulheres nos cursos de TI. 

Destacamos inicialmente as percepções que, segundo a presente análise, 

demonstram as posturas misóginas provenientes de integrantes dos cursos de TI, como uma 

das  causas da iniquidade de gênero nesses cursos.  O conceito de misoginia, neste estudo, é o 

pontuado por Berger (2015), que esclarece “a misoginia é uma aversão ao gênero feminino, 

entendido como universal e abstrato, pois se estende às mulheres como uma identidade única 

e à mercê de seus contextos históricos e culturais.” (p. 462). 
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 A análise das transcrições dos relatos das coordenadoras do Projeto Meninas 

Digitais revelou um estado de enfrentamento dos alunos dos cursos de TI à presença de 

alunas. Este enfrentamento se apresenta em forma de comentários machistas.  

Essa postura funciona como uma defesa de território. Os comentários machistas, 

indiferentes ao seu conteúdo, constituem-se em uma forma de demonstração de desprezo e 

hostilidade pela presença das mulheres naquele território. Ao enfrentarem essa postura, as 

mulheres assumem posição de liderança. Um indicativo de que o empoderamento é uma 

estratégia de equidade de gênero. 

Este ano estou dando aula para calouros da Engenharia da Computação, 

fazia uns cinco ou seis anos que eu não dava aula. E estou vendo isso 

(queda do número de alunas), eu tenho 45 alunos na sala dos quais, duas 

meninas. Só que tem um detalhe né, as meninas, pouco a pouco, elas viram 

líderes da sala. Porque que isso acontece? Porque muitas delas chegam no 

curso fortalecidas. Então estes comentários machistas que a gente  escuta, 

que mulheres escutam a vida inteira, eu acho que se a mulher está  

suficientemente fortalecida, isso (o machismo) parece que passa, assim 

direto. Não atinge. Não que devemos deixar acontecer. Mas acontece.  Por 

isso que estas experiências  tem que continuar. Por isso temos que fortalecer 

as meninas.  Sílvia, (04jul2016). 

Outra percepção de misoginia nos é apresentada pela coordenadora Amanda. Ao 

convidar os homens, alunos dos cursos da área de TI, para participarem dos fóruns 

organizados pelas alunas do projeto, encontrou resistência e um sentimento de repulsa por 

parte dos alunos em participar de uma ação de empoderamento para as mulheres. O assédio, 

juntamente com piadas e escárnio sobre o empoderamento feminino, são representações 

consideradas misóginas. Conforme Berger (2015) esclarece: “(...) essa aversão, ódio, desprezo 

ou repulsa às mulheres nasce no seio da sociedade e de suas representações.” (p. 461).  

A gente percebe que eles ficam desconfortáveis em estar com muitas 

mulheres. Mas eles são muito importantes quando a gente entra na temática 

dos estereótipos e do preconceito a gente não vai conseguir trabalhar com 

isso sem a participação deles. E esse é um dos temas que foi levantado pelas 

meninas na graduação, que se sentem estereotipadas, há um olhar 

preconceituoso. As vezes a questão ao assédio aparece. A gente percebe que 

há alguma coisa neste sentido acontece também e sem a participação do 

homem nas discussões a gente não resolve. Amanda (6jul2016). 

 

6.1.2 Sexismo 
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O sexismo, a segunda categoria analisada nesta pesquisa, é identificado pelas 

coordenadoras no espaço das universidades. É evidenciado pelos relatos que apontam a 

desvalorização do desenvolvimento de projetos específicos para a inclusão de mulheres nos 

cursos da área. Botton  et al., (2015) esclarecem como o conceito de sexismo se apresenta: 

Apresenta uma relação de supremacia dos homens em relação às mulheres, 

colocando-as em um papel de submissão, inferiorizando o feminino em 

relação ao masculino. Uma ideia de comportamento será considerada sexista 

no momento em que o gênero masculino estiver se sobrepondo ao feminino, 

construindo uma atmosfera de depreciação e estigmatização. ( p. 602). 

Ao não ser pautado oficialmente no projeto pedagógico dos cursos de graduação, 

o debate sobre as relações e as ações de equidade de gênero não são considerados como um 

horizonte desejado no ambiente universitário e, portanto, não compõem o currículo. Dessa 

forma, essa pauta não é considerada pelo corpo de educadores como uma ação pedagógica 

transversal ou como um necessário conteúdo reflexivo das relações éticas no ambiente 

universitário.Colling (2015) esclarece a importância da pauta da análise de gênero no 

ambiente universitário:  

Falar de desigualdades entre os gêneros é situar o debate nas relações 

sociais, entendendo que as relações de gênero ou a desigualdade nas relações 

de gênero são temas que atravessam todo o corpo social, inclusive os lugares 

de produção do conhecimento como a escola e a universidade. (p. 34). 

A dificuldade apontada no relato a seguir trata diretamente das questões 

enfrentadas pelas coordenadoras ao pautarem a demanda de um projeto sobre as questões de 

gênero e tecnologia como atividade de extensão em suas universidades. A coordenadora 

Tamara narra as dificuldades de cooptar a participação de seus pares em projetos: 

Se a gente não leva um diferencial para estes professores, eles vão se 

envolver neste projeto por quê? Só porque a gente chegou lá e disse que é 

interessante? Porque é isso, eles vão ter mais trabalho, sem ter uma 

contrapartida para a vida deles, sem um diferencial. O projeto precisa ter 

um diferencial para o professor em sala de aula.(...)Tem esta questão de que 

ah...., são as meninas ali reunidas discutindo, as luluzinhas (sic). Tem uma a 

avaliação de que é um projeto de segunda classe. E como se não tivesse o 

mesmo status a mesma importância que os outros projetos. A formalização 

deste projeto porque deixa de ser um projeto meu e de outras colegas para 

ser um projeto da instituição. Tamara, (04jul2016). 

Em uma sociedade competitiva ser frágil está relacionado a ser fraco. Essa 

situação estabelece um patamar de inferioridade nas relações interpessoais do ambiente de 

trabalho. O antônimo de fragilidade em uma relação de gênero é a força. Pelo conceito 
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estereotipado nas relações de gênero, a força é uma característica exclusiva do gênero 

masculino. Boix (2013) apresenta a ideologia da natureza como legitimadora da naturalização 

do discurso da inferioridade e do discurso da excelência no qual: 

[...] a debilidade, a precariedade de qualidades físicas, intelectuais e morais 

das mulheres implica que tenham que estar tuteladas por e submetidas aos 

homens, homens que naturalmente, possuem em doses elevadas as 

qualidades das quais carecem as mulheres. (p. 45). 

O sexismo estabelece que essa característica - a força - é uma virtude masculina 

desejada e necessária para a manutenção da segurança da humanidade. Já a expectativa de 

gênero é de que todas as meninas, devido ao modelo binário de gênero, não possam possuir 

características de força, já que são frágeis (AUAD, 2006). Nesse sentido, por não serem 

fortes, necessitam de um homem possuidor da força. Necessitam de um homem para obter a 

força por elas.  

Nesse raciocínio, ambientes onde existe a predominância masculina são ambientes 

onde existirá muita demonstração de força, habilidade exclusiva dos homens, segundo a 

perspectiva sexista. 

A possibilidade da competição com o gênero feminino, ainda sobre o viés sexista 

que não concebe um gênero ao mesmo tempo frágil e forte, seria injusta e desequilibrada. 

Essa lógica leva à percepção de que o ambiente de TI, onde há predominância masculina, é 

um ambiente perigoso para as meninas. A coordenadora Luciana em seu relato demonstra a 

dificuldade do projeto ao deparar-se com a visão sexista sobre os ambientes de TI. 

Este ano queremos produzir um material, uma cartilha para os pais, para as 

famílias, que a gente acha que é muito importante a visão que a família em 

relação a tecnologia. Muitos pais não apoiam, questionam, quando a 

menina quer fazer  e a família não apoia por desconhecimento. Por achar 

que a área é hostil ou alguma coisa deste gênero. Luciana (5jul2016). 

Outro aspecto simbólico do sexismo é o contrato sexual que, segundo Pateman 

(1993), definiu que o mundo do trabalho privado é um espaço determinado para os homens e 

que o espaço das tarefas da casa, da limpeza e do cuidar, seriam os determinados às mulheres. 

Colling (2015) explica a relevância dessa divisão de trabalho: “este contrato estabeleceu que o  

espaço do mundo privado é politicamente irrelevante, e os homens atuariam no público, lugar 

da liberdade civil, da política e do poder por excelência.”(p. 34). 

O sexismo estabelece que as habilidades e competências do trabalho na dimensão 

do espaço da casa e de habilidades relacionadas com o cuidar são as possibilidades 
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profissionais  das meninas. Boix (2013) apresenta a limitação da dimensão das habilidades e 

competências das mulheres a partir da visão sexista: 

As mulheres definidas essencialmente como corpos cumprem, material e 

simbolicamente, uma dupla função: como corpos com braços, pernas e 

outros é a artífice material-física e afetiva – do doméstico, como um corpo 

ornamentado se constitui em símbolo material do status do marido. (p. 45). 

Outras possibilidades e oportunidades, não enquadradas nesta dimensão, não são 

valorizadas pelas famílias. A coordenadora Nara narra esta percepção quando esclarece o 

processo de divulgação das oficinas de introdução da linguagem de programação nas escolas 

de ensino fundamental de sua cidade. A coordenadora realiza reuniões com as famílias das 

alunas das escolas situadas nas comunidades rurais. Sem recursos para o transporte o projeto 

estabelece, como uma das condições para participar das oficinas, a disponibilidade das 

famílias em transportar as alunas no período pós- aula até o campus da Universidade. 

Se eu tiver o apoio da família eu tenho tudo. Se eu não tiver o apoio da 

família o trabalho é multiplicado. Tem por exemplo uma menina  que o pai 

disse que não vai gastar gasolina para trazer ela para o projeto e alguma 

coisa me faz acreditar que se ela fosse menino ele não faria esse 

comentário. Porque para ele, lugar de menina é em casa e isso eu sinto 

muito. Nara ( 05jul2016). 

Ao incorporar o discurso da inferioridade que naturaliza as limitações de suas 

competências e habilidades, as meninas assumem a visão sexista e não reconhecem que são 

inteligentes e possuem habilidades suficientes para compreender e desvendar a computação. 

O modelo binário de gênero descarta que elas possam identificar-se com o estereótipo do 

profissional de computação. 

Essa percepção é identificada no relato da coordenadora Marília ao descrever os 

procedimentos que utilizam para cadastrar as alunas das escolas públicas que participam do 

projeto: 

A gente sempre aplica antes de fazer a oficina, questionários e nesse 

questionário a gente pergunta: O que você acha que é computação? E se 

você já ouviu falar, quem foi que te deu alguma referência?” E aí ela 

sempre falam que é um trabalho, uma atividade de Nerd. Que é aquele 

menino, quietinho, magrelinho. Que tem o cabelinho na carinha, 

ajeitadinho, de óculos enfim, aquele estereótipo do Nerd. E que elas não se 

colocam neste papel e quando a gente a gente pergunta: “Você conhece 

alguma mulher que trabalha com computação?” Muitas remetem a 

secretária. Elas acham que secretária trabalha com computação.Marília, 

(07jul2016). 



88 

 

 

 

6.1.3 Expectativas de gênero 

 

O Programa Meninas Digitais é realizado como projeto de extensão nas 

universidades integrantes dessa pesquisa. Nas ações do Programa as alunas e alunos dos 

cursos desenvolvem oficinas, palestras e atividades afins em escolas de ensino fundamental e 

médio. Participam de fóruns organizados na universidade onde ocorrem diálogos com 

mulheres engajadas área de gênero e tecnologia ou profissionais no mercado de trabalho de 

tecnologia. 

As palestras têm o objetivo de, além de apresentar a experiências nas empresas e 

possibilidades de carreira, pautar a questão de gênero e tecnologia na universidade.  

As professoras apontam a necessidade de fortalecimento das mulheres e da 

ruptura nas posturas naturalizadas culturalmente pelas próprias mulheres. Essas posturas são 

resultados da necessidade das mulheres de corresponder às expectativas de um conjunto 

modelo de comportamento considerado correto para as mulheres. Moreno (1999) esclarece 

sobre a naturalização desses comportamentos e a dificuldade em sua alteração:   

Os modelos de comportamento atuam como organizadores inconscientes da 

ação, e é esta característica de inconsciência que os torna mais dificilmente 

modificáveis. São transmitidos de geração a geração e século após século 

por meio da imitação de condutas e de atitudes que não chegam a ser 

explicitadas verbalmente ou por escrito, mas que são conhecidas por todos e 

compartilhadas por quase todos. (p. 30). 

No relato de Tamara, analisado a seguir, a expectativa de gênero é identificada na 

falta de perguntas das mulheres em palestras, evidenciando que as mulheres devem ficar 

caladas e aguardar que os homens falem por elas: 

Na última palestra que a gente fez, quando abrimos para perguntas, sempre 

os meninos perguntando. Pergunta um menino, depois outro e outro. E 

pronto, ninguém tinha mais perguntas. Tinham várias meninas, mas 

nenhuma levantou a mão para perguntar. Aí eu falei: Olha, tem um estudo 

que diz que normalmente as mulheres ficam mais intimidadas, não 

perguntam, deixam para os homens. Aí as meninas começaram a perguntar. 

Então, realmente a gente tem que quebrar esta barreira inicial.” Tamara, 

(04jul 2016). 

Essa prática, embora não esteja escrita, estabelecida, é a que ocorre diariamente 

em ambientes diversos. Nos restaurantes, é papel do homem ser responsável por fazer o 

pedido ou solicitar um táxi. A expectativa é que sejam eles, os homens, que demonstrem que 
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sabem fazer as intervenções, as perguntas corretas, enfim, de que são eles que devem falar em 

público. 

Essa naturalização de capacidade masculina na esfera pública entra em conflito 

quando surge a escassez de mão de obra especializada na área de TI. O mercado de trabalho, 

embora necessite da mão de obra feminina, não tem valorizado esse trabalho.  

Semelhante ao que ocorreu durante as duas grandes guerras, as mulheres são 

“convocadas” para ingressar na área de STEM, no entanto sem a remuneração equivalente a 

dos profissionais homens.  

No entanto, como território constituído como masculino, essa inserção das 

mulheres vem ocorrendo, conforme os coordenadores entrevistados, com alguns aspectos 

simbólicos e suas representações. Um desses aspectos é a expectativa que o gênero associa, 

como destaca Auad (2006), “(...) o feminino a adjetivos como a fragilidade, à passividade, à 

meiguice e ao cuidado.”(p. 22). 

Renata, uma das coordenadoras do Programa, em sua fala durante a discussão em 

grupo das coordenadoras regionais, esclarece que algumas empresas da área de tecnologia 

justificam a diferença salarial entre profissionais homens e mulheres na mesma posição 

porque as mulheres, não teriam, por natureza, habilidade para discutir sobre salários e cargos. 

Essa visão é a de que o que era pago era aceito e, portanto, merecido: “A gente tem que 

ensinar as meninas a saberem brigar. Elas não são assim por natureza. Elas aprender a ser 

assim.” (04. jul.2016). 

Uma das expectativas de gênero presente nas relações interpessoais é que se 

espera a perfeição feminina. Tudo feito pelas mulheres deve estar impecável. Na busca de 

corresponder a essa expectativa de ser a mulher perfeita, as meninas deparam-se com a 

instabilidade do erro. O erro é para a mulher uma aterrorizante possibilidade de não 

atendimento de toda a expectativa depositada nela.  

Boix (2013) aponta que a ideologia da natureza e o discurso da excelência 

utilizados para legitimar as qualidades que a sociedade espera do gênero feminino: 

“abnegação, sacrifício, compaixão, piedade e doçura” (p. 45). Essa expectativa da perfeição 

feminina, ainda segundo o discurso da excelência, é o patrimônio e a reserva moral da 

humanidade. A expectativa é que as mulheres ajam sempre moralmente corretas. 

A área de TI utiliza geralmente a análise de programas de computadores em que a 

presença do erro é constante. Programas e projetos são desenvolvidos a partir da análise dos 
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chamados BUG
34

. Por não conseguir total perfeição na área, as mulheres não se arriscam, não 

se expõem ao erro. Não obter um padrão de perfeição é ser considerada pela sociedade como 

uma característica  “relaxada” e menos feminina.  

A coordenadora geral do programa, Sílvia, relata essa percepção do descrever os 

procedimentos de avaliação utilizados com estudantes dos cursos de Computação: 

Eu tive uma experiência muito interessante. Eu apliquei uma prova este 

semestre. E tenho na mesma turma um casal de namorados. Terminaram a 

prova, os dois saíram conversando comigo no final da prova e a menina 

muito preocupada, porque ela achava que ela tinha errado a resposta, 

porque  eu tinha passado no quadro uma tabela de comparação entre alguns 

métodos e na prova eu coloquei as colunas em uma ordem diferente do que 

havia colocado no quadro. E eu falei, sim, porque não quero que vocês 

decorem. É um conteúdo de cada célula e sim de cada método. E ela muito 

nervosa. Mostrando que não  tinha conseguido fazer a prova corretamente. 

E o namorado todo zen. Super tranquilo. E quando eu corrigi as provas, ela 

gabaritou e ele errou. Sílvia, (07jul2016). 

Em decorrência desse conceito estereotipado de perfeição feminina, ao não 

atender  essas expectativas sobre ser mulher as profissionais de TI atingem seus limites e não 

obtém a perfeição. Entendem, então, que não são merecedoras de melhores cargos e salários: 

A gente vê por exemplo que as profissionais não sabem discutir sobre 

salário. Porque várias pesquisas indicam. Se tem uma vaga as mulheres só 

se candidatam se elas tem 110% dos requisitos. Os homens se candidatam 

com 60 % dos requisitos. A gente  tem que mudar isso. Porque o que o 

mercado quer hoje é uma disposição para o aprendizado, para a resolução 

de problemas. E essa humildade de que eu não sei tudo, mas tenho força, 

tenho disciplina para buscar e ir atrás desse conhecimento e fazer esta 

atividade. Esse é um ponto também de trabalhar essa autoconfiança. Sílvia, 

(7jul2016).  

 

6.1.4 Estereótipo de gênero 

 

Associar um comportamento específico às mulheres ou aos homens é 

desconsiderar que esse comportamento possa transitar entre um e outro gênero. Lins, 

Machado e Escoura (2016) esclarecem este aspecto da ideologia da natureza das relações de 

gênero: (...) “estamos pensando que as diferenças biológicas entre pessoas do sexo feminino e 

do sexo masculino explicam e justificam diferenças de comportamento na sociedade”. (p. 15). 

Os autores ainda esclarecem que quaisquer pessoas, do sexo masculino ou do sexo feminino, 

                                                 
34

 Termo da língua inglesa que no contexto da TI faz referência a erros em um programa. 
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não se comportam da mesma maneira devido à natureza de seu sexo. O comportamento é em 

decorrência daquilo que é ensinado e apreendido pela sociedade.  

Quando pensamos que ‘matemática é coisa de menino’, que ‘menina é mais 

caprichosa’, enfim, que certas coisas são próprias de meninas e outras de 

meninos, estamos limitando as aprendizagens e as experiências de vida das 

crianças e adolescentes.  (LINS; MACHADO; ESCOURA, 2016, p. 19). 

O estereótipo surge quando não há o questionamento e a problematização sobre a 

realidade. Ao aceitarmos normas rígidas e sem conhecermos de forma ampla e completa fatos 

e pessoas, generalizamos julgamentos. (SAVENHAGO; SOUZA, 2015). 

Por fazerem parte da SBC- Sociedade Brasileira de Computação, que envolve 

sócios tanto na área universitária como no mercado de trabalho, as professoras e professores à 

frente da iniciativa do Programa Meninas Digitais, também detectaram a diminuição da 

presença feminina entre os profissionais nas empresas de desenvolvimento de tecnologia. 

Uma das causas percebidas pela coordenadora Tamara para tal diminuição da participação 

feminina é a do estereótipo de gênero das profissões da área de STEM. 

Quando as meninas chegam na computação ou nos cursos de engenharia, de 

um modo geral, normalmente elas já enfrentaram este preconceito. Imagina,  

quantas vezes elas escutaram quando disseram:’Eu vou escolher 

engenharia.’ ‘Engenharia?  Vai fazer computação?’ ‘Mas porque você não 

vai fazer direito? Por que não medicina?’  Elas já chegam lá no curso meio 

descoladas com essa história. Mas dependendo do tipo das brincadeiras e 

do assédio principalmente que  eu acho que é pior desta história, elas 

desistem. A gente precisa trabalhar isso. Tamara (04jul2016). 

A causa defendida pelo Programa Meninas Digitais emergiu na universidade e, 

alguns anos depois de seu surgimento, em decorrência da ação de alguns dos professores e 

professoras que participam como sócios, foi chancelado pela Sociedade Brasileira de 

Computação – SBC. Essa aproximação com a SBC demonstra uma preocupação que envolve 

outros ambientes, além da academia com o decrescente número de profissionais na área de 

computação. A Sociedade Brasileira de Computação é formada por acadêmicos da área de 

desenvolvimento de tecnologia e por profissionais das empresas da área. Essas empresas 

necessitam de uma mão de obra especializada e qualificada na produção de planejamento e 

design de tecnologia.  

O mercado de trabalho detectou que a presença feminina é necessária por uma 

questão essencial: não há mão de obra qualificada suficiente para a crescente demanda da 
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área
35

. Sem a participação da mulher, que hoje compreende a maioria dos ingressantes na 

educação superior, torna-se inviável nos próximos anos preencher as vagas demandadas pelo 

mercado de trabalho. 

“Muitas empresas já entendem que ter mulher na equipe é muito importante. A 

mudança, no entanto, só acontecerá por meio da educação,” coloca Silvia, coordenadora, em 

entrevista concedida ao site Convergência Digital.
36

  

Ainda em referência à construção dos estereótipos e sobre as expectativas das 

famílias em relação às meninas, a coordenadora esclarece que essa expectativa é calcada no 

estereótipo da “bela princesa”. Nessa compreensão sobre a realidade, para ser bem sucedida, a 

mulher tem que ser bonita. O que se espera das meninas é que utilizem as habilidades de 

tornar-se bela, para ascender economicamente.  

Todos os esforços para tornar-se bela aumentariam a chance de obter ascensão 

econômica por meio de um casamento bem sucedido. Esse direcionamento dos esforços com 

a aparência prejudica o desempenho nos estudos e colabora para uma percepção de 

incapacidade por parte das meninas.  

Moreno (1999) nos apresenta um estudo sobre a sociedade espanhola. Neste 

estudo a autora esclarece o comportamento das famílias espanholas no que concerne ao ensino 

e aprendizagem de meninos e meninas nas áreas de matemática: 

Se é um menino, por menos que a renda familiar o permita, será levado a 

uma consulta psicológica, submetido a reaprendizagem ou a aulas 

particulares. Sofrerá, além disso, fortes pressões familiares para que se 

esforce em superar suas dificuldades. Se é uma menina que a pertence à 

classe média, pode receber um tratamento similar ao do menino – ainda que 

isto seja pouco frequente – ou gozar da benevolência parental, que não dará 

excessiva importância a essas reprovações, já que à menina foi destinado 

seguir uma carreira de letras, casar-se ou ambas as coisas ao mesmo tempo. 

Se a família carece de recursos econômicos, a menina logo abandonará a 

escola para dedicar-se a um trabalho manual – por meio ou não de uma 

formação profissional – ou ainda de ocupará das tarefas da casa até se casar. 

(pp. 58-59). 

A coordenadora Nara, em sua narrativa durante a entrevista, também descreve o 

que interpretamos como o estereótipo de gênero sobre a aprendizagem das Ciências Exatas 

pelas famílias das alunas que participam do projeto em uma cidade no interior do Rio Grande 

do Sul. 

                                                 
35

 C.f gráfico 5 
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http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=43726&si

d=46#.WAoSeuArI2y  Acesso em 21 de outubro de 2016 
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Eu vejo que muitas coisas, eu escuto comentários de dificuldades que elas 

tem a mais não teria se fossem meninos. Do tipo assim: “Arruma teu cabelo 

senão tu não vai arranjar um cara rico para casar.” E aí a gente sabe que 

se tu gastar muito tempo cuidando da aparência ou com “coisas de 

menina”, os meninos acabam desenvolvendo mais o outro lado. E aí eles, 

por  exemplo ele trabalha mais a área de exatas e a menina não trabalha. E 

se tu vai fazer uma atividade juntos. O cara que pensou mais em casa sobre 

isso acaba se destacando. E o que a menina pensa?  Eu sou mais burra do 

que ele. Mas não tem nada a ver. Enquanto o menino usava o pensamento 

para uma determinada tarefa, a menina usava para outra por quê? Porque a 

família disse para ela que ela tem que ter uma boa aparência para arrumar 

um homem rico. Nara, coordenadora (05jul2016) 

Mesmo dentre educadores especialistas na compreensão dos processos de ensino e 

aprendizagem de Matemática ocorre a percepção sobre a capacidade de aprender Matemática 

restrita aos meninos e excludente às meninas. A coordenadora Marilia relata um 

acontecimento ocorrido durante uma das ações do projeto: 

(...) a gente já fazia uma atividade com um pessoal de uma escola estadual, 

que tem uma sala de recursos de altas habilidades, que trabalha com 

crianças superdotadas. E essas crianças vem do município inteiro. Esta sala 

é ligada a secretaria de Educação Especial do Paraná. E alí a gente 

começou a perceber que tinha muitos meninos. Mas as meninas não vinham. 

E aí com o pessoal que coordena a sala, eu comecei a questionar: Cadê 

essas meninas que tem o raciocínio lógico matemático, “laudado” como 

eles dizem   e aí o próprio professor ficou angustiado. “Pois é, cadê estas 

meninas?” E aí ele começou a observar isso dentro das escolas e trazer 

essas meninas para dentro do projeto com a gente. Então foi meio que 

desencadeando. Marilia, coordenadora, (7jul2016). 

Ao apresentar as causas da cultura androcêntrica na área de TI a partir da análise 

das narrativas das coordenadoras do Programa Meninas Digitais este estudo busca fomentar a 

reflexão sobre a necessidade de pautar a reflexão sobre relações de gênero nos espaços 

educativos a partir da educação básica.  

Após a análise das narrativas das coordenadoras do Programa Meninas Digitais 

sobre a iniquidade de gênero na área de STEM, classificamos as relações de gênero 

percebidas, categorizando-as nos conceitos de misoginia, sexismo, estereótipos e expectativas 

de gênero. Em seguida uma segunda análise buscou detectar as ações do programa com 

perspectivas de problematização e desnaturalização das relações de gênero categorizadas. 

No próximo  item retomamos a teia conceitual freireana apresentada no capítulo 3. 

A teia será utilizada como instrumento auxiliar na análise das narrativas das coordenadoras 

sobre as ações do programa Meninas Digitais nas ressignificações das relações de gênero e 

poder na área de TI. 
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6.2 As ações de empoderamento feminino nas narrativas dos sujeitos da pesquisa 

 

Após analisarmos as percepções das coordenadoras do Programa Meninas 

Digitais sobre as causas da iniquidade de gênero na área de TI , aprofundamos a análise para 

compreender por meio da fala dessas coordenadoras, as estratégias e ações do Programa 

Meninas Digitais na desconstrução dessa iniquidade. 

As ações do programa Meninas Digitais, segundo seus objetivos, buscam o 

aumento da presença feminina nos cursos das graduações e bacharelados na área de TI, além 

de também se preocuparem em evitar a evasão das alunas destes cursos.  

Como estratégia de ação para alcançar esses objetivos, o programa foca atividades 

desenvolvidas para as estudantes de Ensino Fundamental e Médio. Para atingir esse público 

são realizadas oficinas e palestras que esclareçam sobre os cursos e profissões da área. A 

coordenadora Luciana descreve em sua narrativa como ocorrem estas ações no Projeto: 

A gente tem trabalhado com meninas do ensino médio. Mas a gente tá 

mudando este público alvo para meninas do ensino fundamental. Eu sou 

coordenadora do projeto e eu atuo basicamente na organização das 

atividades na definição do que vai acontecer. E trabalho junto com as 

alunas de graduação que  ministram as oficinas. A gente faz oficinas de 

robótica, de circuitos elétricos, de circuitos eletrônicos e de 

desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de aplicativos para celular. 

Luciana, coordenadora, (5jul2016). 

As oficinas e palestras são realizadas pelas estudantes dos cursos de TI como 

parte dos projetos de extensão universitária. Essas ações - palestras e oficinas - , além do 

objetivo citado de alcançar as alunas de ensino fundamental e médio, configuram-se como  

uma proposta de engajamento das próprias estudantes da graduação na causa da desigualdade 

de gênero.  

Nesse sentido, buscamos analisar as ações dos projetos que integram o Programa 

Meninas Digitais, com o intuito de diagnosticar nessas ações indícios de uma proposta 

reflexivo analítica da questão da desigualdade de gênero na área de TI Para essa análise 

retomamos a trama conceitual apresentada nesta dissertação, na busca de classificar as ações 

sob a ótica do empoderamento de Paulo Freire. 

 

6.2.1 Empoderamento requer uma percepção crítica da realidade 
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Neste estudo apresentamos autores como Natansohn (2013) e Boix (2003) que 

contribuem com as reflexões sobre a invisibilidade e a escassez de mulheres na área de 

tecnologia. Estes, dentre outros autores, pontuam que a invisibilidade e escassez de mulheres 

são fatores construídos a partir de relações sócio- históricas.  

O Programa Meninas Digitais inclui, como parte do processo de formação das 

estudantes universitárias para a realização de oficinas e palestras, momentos de discussão do 

contexto sócio-histórico da questão de gênero para além no território da universidade. A 

percepção de que o programa necessita de um aprofundamento na questão de gênero é 

apontada por uma das coordenadoras: 

Relativo à questão de gênero a gente tem trabalhado bastante com algumas 

literaturas, bem voltadas à área. Então tem tentado explorar Butler (Judith 

Butler) Scott (Joanna Scott) Preciado (Beatriz Preciado), fazendo leituras 

até com as próprias alunas. Porque também, como a gente vai fazer uma 

oficina sobre feminismo para alunas do magistério, se a minha aluna lá da 

graduação ainda não tem esse aporte. Então a gente tem tentado trabalhar 

em alguns grupos menores e assim em termos de pedagogia a gente tem se 

apoiado bastante em Paulo Freire. Até porque o Programa de Pós 

Graduação que eu estou atuando vem com essa bagagem. Então a gente vai 

se apropriando dessas coisas, unindo e tentando levar para essas atividades 

de extensão. Marília, coordenadora. (07jul2016). 

A percepção da necessidade de uma reflexão crítica da realidade a partir das 

leituras sobre a questão de gênero presente na narrativa da coordenadora Marília é 

complementada na narrativa da coordenadora Luciana por meio de outras fontes e linguagens 

que complementam e adensam a leitura da realidade:  

A gente faz reflexões com documentários em relação a gênero e tecnologia, 

a falta de mulheres na área, a gente leva engenheiras formadas para 

conversar com as meninas para servirem e modelo, contarem suas histórias. 

Luciana, coordenadora, (5jul2016). 

 

6.2.2 Empoderamento implica em uma educação problematizadora 

 

Sardenberg (2012) destaca que o processo de empoderamento não é uma ação 

natural. A autora afirma que nesse processo “as mulheres têm que ser convencidas, ou se 

convencer do seu direito à igualdade, dignidade e justiça.” (p. 8).  

Nesse sentido, as ações de problematização do status quo das relações de gênero 

no espaço universitário e nos ambientes da educação básica são ações que viabilizam o 
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empoderamento das mulheres sobre seu direito à seleção da área de STEM como escolha 

profissional. 

A coordenadora Marília, em sua narrativa, pontua a necessidade da 

problematização sobre a evasão de mulheres das universidades desde o projeto pedagógico 

dos cursos de TI, em seu currículo: 

A gente passou por uma grande reformulação curricular e já no projeto 

pedagógico do curso de Sistema de Informação a gente fez um estudo sobre 

retenção e evasão. E nesse estudo constatamos que nosso curso está 

perdendo mulheres. Tem alguma coisa errada alí. E aí nesse projeto 

pedagógico nós já tentamos pontuar esta questão. Nós precisamos trazer o 

que a gente precisa fazer como trabalhar estas questões no nosso curso. 

Marília, coordenadora. (07jul2016). 

 

6.2.3 Empoderamento promove uma libertação como ato social 

 

As ações voltadas para a desconstrução da cultura androcêntrica, viabiliza o sonho 

de uma sociedade justa, em que o direito a igualdade de mulheres e homens torna viável o 

sonho de transformação de configurações de desigualdade social. Essas ações não têm como 

foco principal a tecnologia e sim a desconstrução de uma cultura que limita “os possíveis” às 

meninas. A coordenadora Karen esclarece em sua narrativa a questão sobre empoderamento 

não estar ligado diretamente à área de TI e sim ao empoderamento feminino. 

A gente está sempre falando: Precisamos de mais mulher na tecnologia, 

Com certeza é um fato, nós temos poucas mulheres na tecnologia, mas não 

significa que todas as ações do Meninas Digitais a gente esteja pensando: A 

gente faz oficinas para 30 meninas e estas 30 meninas irão para a 

tecnologia. Vamos lá, vamos fazer a oficina, mas não vamos fazer uma 

lavagem cerebral nestas meninas. A gente não está querendo entrar em uma 

sala de aula e negar completamente a realidade que elas são. Elas já são 

indivíduos elas já tem uma história. O que a gente está tentando fazer é 

como que o pouco de tecnologia que a gente está querendo apresentar  para 

elas possa fazer parte da história dela. E de repente, porque não ser alguma 

menina,  estava em dúvida ou  não conhecia que não via esta possibilidade 

ou ela não acreditava nesta possibilidade da computação que poderia fazer 

parte da realidade dela. E aí sim, ela vislumbrar isso e pode vir para a 

computação. Karen, coordenadora. (7jul2016). 

 

6.2.4 Empoderamento exige diálogo 
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A compreensão da necessidade de escuta  das meninas que se encontram nos 

cursos de graduação é apresentada pela coordenadora Amanda em sua narrativa. A 

coordenadora descreve a necessidade de romper, por meio do acolhimento, da escuta e do 

diálogo, o silêncio e a invisibilidade do gênero feminino no ambiente de TI que, segundo 

Natansohn (2013), configura-se como uma das causas do abandono das mulheres que iniciam 

os cursos. 

Nos diálogos com as meninas da graduação isso se manteve como 

importante. Mostrar o protagonismo das mulheres na computação. E aí não 

só as mulheres históricas fizeram mas o que as contemporâneas estão 

realizando. Tudo é muito novo, tanto eu como a Professora Aline 

compreendemos no diálogo com as graduandas  que é importante manter a 

pauta. Mas é importante  é que as próprias alunas da graduação tenham 

uma compreensão sobre o tema e avaliem a relevância. Uma vez que ao 

considerarem relevantes a gente  tem as parceiras para a realização das 

ações, já que nosso papel é mais de orientação. Esse é um dos desafios. Que 

as próprias graduandas proponham as ações. Amanda, coordenadora. 

(04jul2016). 

 

6.2.5 Empoderamento viabiliza uma transformação da sociedade 

 

Como já apresentado neste estudo, a emergência da pauta sobre o desequilíbrio  

quantitativo da presença de mulheres na área de STEM, e em específico na área de TI deve-se 

a uma demanda mercadológica. No entanto, consideramos necessária a reflexão sobre a 

presença das mulheres na área de TI como um direito e não uma demanda do mercado de 

trabalho. O discurso naturalizado das diferenças biológicas como responsáveis pela iniquidade 

de gênero na área de STEM, se não problematizado, contribui para um aumento da presença 

feminina na área de STEM sem as necessárias transformações nos aspectos misóginos e 

sexistas.  

A desconstrução da cultura androcêntrica como horizonte desejado em um 

processo de empoderamento deve, como afirma Sardenberg, não ser um “processo linear, mas 

sim espiral” (p. 8). Essa espiral do empoderamento, segundo a autora afeta o indivíduo, mas 

principalmente almeja o empoderamento do coletivo e da comunidade. 

Esse empoderamento coletivo é o que viabiliza o questionamento da cultura 

machista e as estruturas culturais que formatam a visão androcêntrica da tecnologia que exclui 

tanto as mulheres como as minorias. (NATANSOHN, 2013). A coordenadora Karen, durante 
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sua narrativa, destacou a necessidade da interseccionalidade do alcance da equidade na área 

de tecnologia.   

Eu acho que por enquanto a gente vai continuar seguindo neste ritmo a 

ideia e que a gente possa estar alcançando mais meninas, meu desejo neste 

momento, não seria mais ações e sim para quem  seriam estas ações. A 

gente tem que começar a pensar não só em mais mulheres na computação, 

mas  mulheres na computação com diversidade, a gente começar a pensar 

nesses recortes também, para que não somente certas mulheres que vão 

entrar na área, mas que todas as mulheres possam estar presentes na 

computação. Karen, coordenadora regional. (7jul2016). 

A desconstrução de representações e práticas que sustentam a desigualdade de 

gênero demandam reflexões e atividades de enfrentamento. O que analisamos através do olhar 

das coordenadoras e a partir da teia conceitual freireana visa contribuir para a construção 

destas reflexões e atividades de enfrentamento à desigualdade de gênero em espaços 

educativos desde a educação básica.  

A análise das narrativas das coordenadoras demonstrou que embora presentes nas 

atividades do projeto, as práticas intencionais de empoderamento não estão sistematizadas e 

necessitam de um alinhamento com as ações de apresentação de linguagens e práticas de 

desenvolvimento de tecnologia.  

A naturalização da cultura androcêntrica vem hierarquizando as relações de 

gênero na área de STEM. Portanto, práticas de empoderamento em ações que visem 

incorporar no repertório de escolhas profissionais de meninas a área de STEM viabilizariam 

além da escolha o desenvolvimento de relações mais equilibradas entre homens e mulheres 

desenvolvedores de tecnologia. 
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7 CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo são apresentadas as articulações entre os dados coletados e as 

teorias que fundamentam esta pesquisa. São também tecidas as considerações sobre as 

análises obtidas a partir dos objetivos propostos neste estudo, concluindo com proposições  de 

futuras pesquisas. 

As articulações possíveis entre os dados coletados e o referencial teórico 

pesquisado é uma estratégia analítica (YIN,2001), a qual viabiliza a maior compreensão do 

leitor sobre o conceito do androcentrismo e suas relações com a equidade ou iniquidade de 

gênero, tanto na academia como no mercado de trabalho da área de STEM. 

A problematização deste estudo versa sobre a presença feminina na área de STEM 

a partir da utilização do gênero como um instrumental de análise. Já o objetivo geral desta 

pesquisa buscou compreender o gênero como elemento de análise na composição sócio 

histórica da cultura excludente a participação feminina na academia e no mercado de 

trabalho da área de STEM.  

Nessa busca nos reportamos aos estudos de gênero para obter a fundamentação 

necessária à reflexão sobre os preceitos e as simbologias que permeiam o desenvolvimento de 

tecnologia e as relações de poder entre homens e mulheres. Essas relações de poder 

naturalizadas nas relações interpessoais fundamentam a visão androcêntrica da tecnologia. 

Essa construção cultural, conforme esta investigação conclui e sintetiza no quadro 

6, desenvolveu a generificação de algumas profissões dentre as quais as que compõem a área 

de STEM. 

Quadro 6 -Articulações de gênero e a cultura Androcêntrica na Tecnologia 

PERCEPÇÃO DE GÊNERO COMO OBJETO DE ANÁLISE 

Proposição de gênero segundo 

Scott 

Percepção da cultura Androcêntrica na Tecnologia 

 

Relações 

baseadas nas 

diferenças 

percebidas 

entre os 

sexos 

Identidade 

Subjetiva 

Formada a partir das expectativas dos adultos (família e escola) 

e das referências vivenciadas pelas crianças. (currículo) 

Símbolos e 

representações 

simbólicas 

O senso comum apresenta as mulheres como frágeis, delicadas 

e sensíveis, tal como as crianças não possuem condições de 

desenvolver tecnologia. São consideradas consumidoras 

Conceitos 

Normativos 

A história naturaliza as profissões para homem e as profissões 

para mulheres. Por não vivenciarem a tecnologia na perspectiva 

trazida por Vieira Pinto - amanualidade - as mulheres 

restringem suas experiências com tecnologia e naturalizam e 
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aceitam esta limitação.  

Noção de fixidez 

e atemporalidade 

A ausência da consciência crítica e o não questionamento e 

reflexão sobre a construção do status, concede a este, a noção 

de sempre ter sido assim. 

Relações de 

poder 

As referências 

que hierarquizam. 

A história, escrita pelos homens, estipulou que o 

desenvolvimento tecnológico foi realizado por “eles”. Dessa 

forma os indivíduos que passam para a história como 

competentes para desenvolver tecnologia são homens. As 

mulheres que acessam este território são consideradas 

invasoras. (consciência ingênua) 

Fonte:Elaborado pela autora 

A partir dessas reflexões estabelecemos o objetivo específico de articular a visão 

androcêntrica da tecnologia que se apresenta como excludente à participação feminina nos 

cursos e profissões da área de STEM com as relações do gênero no currículo oculto cotidiano 

da educação básica.  

A investigação sobre as inter-relações entre gênero, tecnologia e currículo 

possibilitou identificar entre as casualidades das limitações à participação de meninas como 

desenvolvedoras de tecnologia com os padrões de comportamento generificados e legitimados 

na educação básica. O aprendizado da separação, apresentado por Auad (2006), evidencia a 

presença das práticas que reproduzem os conceitos de sexismo, misoginia, estereótipos e 

expectativas de gênero, conceitos estes arcabouços da cultura androcêntrica.  

Esse aprendizado da separação está, conforme este estudo demonstra de forma 

sintética no quadro 7, presente no currículo oculto nas instituições de ensino e mantém sua 

imutabilidade caso não ocorra a necessária reflexão sócio-histórica sobre sua configuração. 

Para esclarecer o leitor sobre a interpretação empregada neste estudo sobre esses 

conceitos – sexismo, misoginia, estereótipos e expectativas de gênero, foi utilizada a obra 

organizada por Colling e Tedeschi: Dicionário Crítico de Gênero (2015).Nessa obra diversos 

autores apresentam verbetes relacionados ao gênero, esclarecendo em uma perspectiva crítica 

suas relações sociais .Tal material auxilia a desconstrução do senso comum e contribui para o 

processo reflexivo crítico sobre as relações interpessoais de gênero. 
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Quadro 7 A cultura androcêntrica na educação básica e no caso estudado 

 

ANDROCENTRISMO E TECNOLOGIA 

Conceitos
37

 Ações percebidas nos códigos do 

currículo da educação básica
38

 

Percepção dos sujeitos da 

pesquisa. 

Expectativas de Gênero 

Composição de 

comportamento, ajuste, 

formação e normas 

binárias, ensinados ao 

masculino e ao feminino. 

(JOAQUIM, 2015) 

Meninos solucionam problemas 

brigando e utilizando a força 

física. Espera-se que sejam 

barulhentos, que corram e burlem 

as normas. 

Meninas solucionam problemas 

chorando. Espera-se delicadeza, 

recato, sensibilidade, beleza e 

capricho em tudo que fazem. 

A expectativa da perfeição cria 

nas mulheres empecilhos em 

relação ao erro na carreira de TI 

A expectativa de que mulheres 

devem arrumar um bom 

casamento é superior a de uma 

profissão rentável 

O padrão estético é mais exigente 

com as mulheres 

Estereótipos de Gênero 

Imagens mentais reduzidas 

e simplificadas sobre fatos, 

grupos, imagens etc. Um 

julgamento generalizado. 

(SAVENHAGO; SOUZA, 

2015) 

Brinquedos e brincadeiras 

identificados por gênero. 

Cores específicas para gênero. 

Símbolos específicos para gênero. 

Roupas específicas por gênero. 

O profissional de tecnologia é 

representado pelo nerd (menino ) 

Computadores e Games são 

apresentados na cultura midiática 

como “brinquedos” para homens. 

Os inventores apresentados pela 

história são homens 

Sexismo 

Relação de supremacia dos 

homens em relação às 

mulheres, colocando-as em 

um papel de submissão, 

inferiorizando o feminino 

em relação ao masculino. 

(BOTTON et al, 2015) 

Ser forte e conquistar são atitudes 

de menino. 

Meninos ficam com os melhores 

espaços (quadra, área central do 

pátio.) 

Chorar e ceder são atitudes de 

meninas. 

Meninas ficam nos cantos da 

quadra e cantos do pátio. 

O estereótipo da sensibilidade e 

da fragilidade desmerece a função 

das mulheres na área de TI 

impingindo salários menores em 

funções semelhantes aos dos 

homens. 

Misoginia 

Uma atitude cultural de 

aversão repulsa mórbida, 

desprezo às mulheres, 

simplesmente porque são 

mulheres.  

(BERGER, 2015) 

Meninos puxam cabelo das 

meninas, fazem piadas e ofendem 

com referências sexuais. 

Piadas e assédio, ofensas no 

ambiente de trabalho e no 

ambiente acadêmico. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com o objetivo específico de analisar a existência de normatizações políticas para 

desconstrução desse aprendizado da separação e da cultura androcêntrica buscamos a 

investigação de políticas nacionais e internacionais. 

Ao examinar, nas políticas sociais brasileiras e internacionais e nas políticas 

públicas de educação brasileira, referências sobre as relações de gênero e tecnologia 

encontramos algumas evidências. Estas apontam alguns indícios de que as políticas sociais 
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brasileiras reconhecem a questão das relações de gênero, sem, no entanto a relacionarem com 

aspectos da educação básica. 

Dentre as políticas nacionais analisadas somente no Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres, o qual tem o púbico adulto como objeto principal de mudança social, foram 

detectadas questões explícitas sobre as relações de gênero.Nos planos de educação cujo foco 

principal é dedicado ao público infanto-juvenil, estas relações tornaram-se invisíveis. 

Não incluímos no escopo de documentos analisados a Base Nacional Comum 

Curricular
39

 (BNCC), pois a mesma encontra-se em versão preliminar após etapas de consulta 

pública e redação por grupos de trabalho formado por educadores e especialistas de educação. 

Até o momento da escrita desta conclusão a versão preliminar apresentada promove a 

inclusão das relações de gênero como: 

 Elemento integrador dos direitos de aprendizagem;  

 Elemento integrador ao desenvolvimento de relações e princípios éticos; 

 Como campo de experiência do corpo, gestos e movimentos. 

Já as políticas internacionais evidenciam um olhar para as relações de gênero e as 

especificidades de aprendizagem de meninos e meninas. Nossa análise demonstrou que as 

políticas internacionais destacam a necessidade de um olhar atento sobre a oferta de ações que 

busquem incluir meninas na área de STEM, exclusivamente visando atender às demandas do 

mercado de desenvolvimento de tecnologia. 

As reflexões construídas nesta pesquisa apontam para a necessidade de estudos 

futuros, os quais problematizem a invisibilidade do debate das relações de gênero nos Planos 

de Educação. Recomenda-se em termos de políticas públicas, a explicitação da pauta das 

relações de gênero como essencial para o desenvolvimento de relações interpessoais  salutares 

e equitativas . 

Necessário se faz, que esses debates atendam à demanda social da educação, 

considerando além da questão de gênero, a questão da inclusão de grupos sociais excluídos – 

negros, índios, pobres - utilizando a interseccionalidade como elemento balizador das 

propostas de ações para o desenvolvimento da equidade de gênero na tecnologia. 

A investigação e análise das relações de gênero em um programa de incentivo à 

participação feminina nos cursos na área de STEM, em especial na área de desenvolvimento 

de tecnologia, como objetivo específico proposto neste estudo foi alcançado.A análise dos 
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dados obtidos a partir da pesquisa foi essencial para a percepção da força da cultura 

androcêntrica com seus valores binários. Possibilitou levantar hipóteses de que a casualidade 

da iniquidade de gênero na área de STEM está diretamente articulada com as relações de 

gênero configuradas sob o olhar androcêntrico presente nos ambientes acadêmicos e do 

mercado de trabalho de desenvolvedores de tecnologia.  

Assim, ao analisar as características da cultura androcêntrica presentes nas 

narrativas das coordenadoras do Programa Meninas Digitais e a presenças dessas 

características no aprendizado da separação na educação básica (AUAD, 2006),concluímos 

como necessária a inclusão da temática de gênero na formação continuada dos educadores e 

nos planos de educação.  

Essa formação continuada é essencial para o desenvolvimento de práticas que 

viabilizem a desconstrução e desnaturalização do caráter hierárquico das oposições binárias 

entre o feminino e o masculino. A problematização das relações de gênero como estratégia de 

análise da realidade vivida por meninos e meninas demanda de intencionalidade e 

planejamento. Essa problematização é neste estudo proposta com a utilização de uma trama 

conceitual freireana, um instrumento desenvolvido a partir do olhar de Paulo Freire sobre o 

empoderamento como ação transformadora das relações de iniquidade social. 

O estudo de caso sobre o Programa Meninas Digitais evidenciou que o programa 

vem desenvolvendo propostas e a intenção de levar ações empoderadoras como instrumento 

para a formação das estudantes universitárias, futuras profissionais da área e a composição de 

um público de futuras estudantes dos cursos de desenvolvimento de tecnologia.A análise e 

discussão, desde a educação básica até a univesidade sobre os aspectos sócio-históricos da 

construção dessas relações de gênero é fundamental para o traçado de caminhos em busca da 

desconstrução da cultura androcêntrica desenvolvida nos cursos e profissões da área de 

STEM.   

Outra questão que emerge neste estudo é a necessidade do alinhamento destas 

análises e reflexões no currículo sobre as relações de gênero com a demanda de profissionais 

apontada pelo mercado de trabalho da área de STEM. 

Durante a pesquisa identificamos evidencias de incompreensão pelos profissionais 

da área de STEM sobre os componentes sócio-históricos de um processo de desigualdade de 

gênero.Na abertura do Fórum Meninas Digitais, cujo tema foi “Desafios para termos mais 

mulheres na Computação” o presidente da Sociedade Brasileira de Computação admite que o 

problema da desigualdade de gênero na área de STEM necessita de pesquisas transversais e 
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interdisciplinares. A transcrição do trecho de sua fala, apresentada a seguir, esclarece a 

importância de futuros estudos sobre gênero e tecnologia: 

Eu entendo que no caso de como incentivar meninas na computação, do 

ponto de vista de pesquisa, pode ser também um problema. Mas eu acho que 

a Computação, ela não tem, por vocação de área, ferramentas para tratar 

deste problema de pesquisa. Outras áreas, talvez tenham ferramentas mais 

adequadas, pelo próprio background destas outras áreas.[...] Talvez uma 

forma da gente abordar esta questão de falta de meninas na computação, 

seja se engajar com estes outros profissionais que tenham a sua cultura, os 

seus eventos, os seus veículos, a sua fórmula de avaliação e trabalhar junto 

com estes outros profissionais. Lisandro Zambenedetti Granville - Presidente 

da SBC - Comunicação oral. (06jul.2016). 

Cabe ressaltar que esta pesquisa está alinhada com as características de uma 

pesquisa a qual se refere o presidente da SBC. Este estudo até aqui apresentado se prontificou 

a ser interdisciplinar e transversal ao tema em tela.  

O olhar das coordenadoras identificou a presença, nos territórios do campus 

universitário, de aspectos que compõe a cultura androcêntrica no discurso de professores e de 

estudantes. O Programa Meninas Digitais tem buscado nos fóruns e encontros compreender a 

relação destes discursos com a iniquidade de gênero e a ocorrência de conflitos das relações 

de gênero que inicialmente eram considerados indesejáveis e fruto de radicalidade de algumas 

alunas, feministas.  

Uma hipótese levantada neste momento de conclusões finais é de que esta 

incompreensão da casualidade da iniquidade de gênero na área de STEM e suas relações de 

gênero é decorrente de uma limitação percebida nesta pesquisa: A constatação da ausência nas 

narrativas analisadas, de expressões concretas sobre as relações de gênero. 

 O termo machismo foi a expressão concreta utilizada pelos sujeitos da pesquisa 

ao apresentar relações conflituosas relativas ao gênero. Esta limitação restringe o debate a 

constatação da existência ou não do machismo nas relações interpessoais na área de STEM. 

Os indicadores categorizados nesta pesquisa: misoginia, sexismo, estereótipos e expectativas 

de gênero, possibilitaram ampliar as expressões concretas e classificar as relações de gênero 

presentes nas relações interpessoais na área de STEM, no intuito de compreender, esclarecer e 

problematizar estas relações. 

A compreensão de que existem “coisas de homem” e “coisas de mulher” é fruto 

de uma cultura construída desde a infância e que estereotipa comportamentos, cria 

expectativas e estabelece hierarquias a partir das relações de gênero. Portanto, as reflexões 

desenvolvidas neste estudo apontam para a necessidade de futuras pesquisas sobre gênero e 
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tecnologia, as quais considerem a análise sócio-histórica das relações de gênero em que este, 

ao tornar-se um instrumental de análise, possa vir a perceber, esclarecer e definir as 

expressões concretas que caracterizem as construções culturais nas relações de gênero, 

naturalizadas e limitadas atualmente em uma forma binária e excludente.  

A cultura androcêntrica, foi considerada neste estudo como uma construção 

cultural a partir das relações de gênero as quais hierarquizam e limitam o acesso aos 

territórios da academia e do mercado de trabalho da área de STEM. Buscamos nas narrativas, 

identificar as evidências desta cultura através das correlações entre esta e as relações 

interpessoais dos envolvidos no Programa Meninas Digitais. 

 Um olhar mais atento para as relações de gênero no coletivo de inserção feminina 

na área de TI evidencia a necessidade de uma análise do campo de experiências, espaços e 

tempos disponibilizados no currículo da educação básica. Esta análise buscou neste estudo 

perceber e quantificar os indicadores de restrições e hierarquizações pautadas pelo gênero nas 

relações interpessoais, que  venham a solidificar e ampliar as restrições de futuras escolhas 

vocacionais de meninos e meninas. 

Esta pesquisa sugere que futuros estudos incluam o aprofundamento sobre as 

práticas problematizadoras das relações de gênero nos ambientes da educação básica e 

considerem estas relações sobre educação e tecnologia. Consideramos que empoderar 

meninos e meninas, para que possam realizar suas escolhas vocacionais, independente de seu 

sexo e a partir de suas habilidades e experiências é uma responsabilidade social e, portanto 

essencial na constituição de políticas públicas. 

Sugerimos que futuras pesquisas proponham intervenções, a partir das hipóteses 

construídas nesta dissertação. Esperamos contribuir para que futuras pesquisas viabilizem, a 

partir de vivências com desenvolvimento de tecnologia concomitante a reflexões sobre as 

relações de gênero, processos de análise e identificação de situações e contextos 

viabilizadores da escolha de meninas pelas profissões da área de STEM. 
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Apêndice A - Ficha de identificação 

Data da entrevista:___/___/____.                                               Entrevista nº_____. 

a) Nome completo: 

b) Universidade: 

c) Estado: 

d) Cidade: 

e) Papel no Projeto: 

f) Início do Projeto: 

g) Nome do Projeto: 

h) Público Alvo do Projeto: 
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Apêndice B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Eu,______________________________________________________________,

Nacionalidade:________________,Idade:__________,Universidade:___________________

________________________________________,Curso:_____________________________

___________________,Programa:_______________________________________________

Cidade__________________________,Estado____________,Telefone:________________, 

email:________________________________RG:_________________________________, 

estou sendo convidada a participar de um estudo denominado: Tecnologia, Educação e 

Gênero: uma reflexão sobre o androcentrismo na tecnologia. Esta pesquisa, busca 

compreender e analisar quais foram os fatores que possibilitam a escolha acadêmica nas áreas 

de (Computação e ou Engenharia), surge  a partir da constatação de que  embora as mulheres 

sejam a maioria das graduandas nos cursos de nível superior, nos cursos de computação e 

engenharia , a participação de mulheres correspondem em média  em 20%.  

     As informações coletadas através desta pesquisa serão utilizadas em uma fase 

exploratória para a obtenção de indicadores que possibilitem a detecção de códigos sexistas 

nos contextos de convivência, ensino e aprendizagem, códigos estes que não incentivem ou 

eliminem a opção das meninas de escolhas futuras pelos cursos de engenharia e computação. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de narrar quais as ações do 

programa/projeto que visam a equidade de gênero nas áreas de Engenharia e Computação. 

Essa narrativa busca analisar a partir da minha percepção, quais fatores incentivam e ou 

possibilitam a  futura escolha acadêmica das participantes do programa. 

Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios, tais como 

compreender  processos do programa, indicadores para avaliação e refletir sobre os objetivos 

do programa. Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os 

resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua realização. Assim, posso 

sentir algum desconforto em compreender situações onde códigos sexistas ou questões de 

gênero são prejudiciais ou excludentes nas possibilidades de escolha vocacional de meninas e 

meninos. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer 

outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. 

Sendo publicados sob minha autorização. 
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Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Maria da Graça Moreira da 

Silva, Prof. Drª e Orientadora na Linha de Pesquisa Novas Tecnologias em Educação do 

Programa de Estudos Pós-Graduados de Educação:Currículo da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo e Jane Reolo da Silva , mestranda  na linha de Pesquisa Novas 

Tecnologias em Educação no Programa de Estudos Pós-Graduados de Educação:Currículo da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Com eles poderei manter contato pelos 

telefones (11)xxxxxxxxxxxxx (11) xxxxxxxxxxx e email:janereolo@gmail.com. 

       É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha 

participação. 

  Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo ligar para 

o CEP PUCSP – Campus Monte Alegre (11) 3670-8466 ou mandar um email para 

cometica@pucsp.br 

 

São Paulo, ____de  julho de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Maria da Graça Moreira da Silva( Orientadora da pesquisa) 

 

Jane Reolo da Silva( Mestranda pesquisadora) 
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Apêndice C - Roteiro de entrevista 

 

 Qual projeto você participa?  

 Qual seu papel no projeto? 

 Quais foram as atividades que você desenvolveu/desenvolve no projeto? 

 Quais são as principais ações do projeto? 

 Quais as dificuldades enfrentadas para implementação  do projeto? 

 Cite um caso que você considerou exitosos. 

 Cite mudanças significativas apresentadas pelas participantes do projeto, 

 Quais acompanhamentos são realizados após as ações iniciais do projeto junto às 

meninas? 

 Quais ações o projeto visa implementar futuramente? 

 O que você diria para uma menina que acha que Computação e Engenharia são 

profissões de homens? 


