INFÂNCIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: UMA ANÁLISE DE GÉNERO NO AMBIENTE FAMILIAR, EDUCACIONAL E CULTURAL.
UMA PESQUISA EM ARGENTINA, BRASIL E MÉXICO SOBRE COMO AS CRIANÇAS SE ENCONTRAM LIGADAS À STEM.

DESDE A INFANCIA SAO DETECTADOS ESTEREOTIPOS QUE CONDICIONAM O
VINCULO DAS MENINAS COM A CIENCIA E A TECNOLOGIA
Ainda que seus pais e mães considerem as disciplinas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (ou STEM) como
as "profissões do futuro" e digam respeitar livremente interesses, vocações e eleições de seus filhos, tanto eles como os
professores reconhecem que lhes faltam ferramentas para guia-los em seu relacionamento com essas áreas e desejariam
contar com mais recursos para fazê-lo.
*STEM (por suas siglas em inglês Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) é uma nova forma de conceber o aprendizado, que procura
melhorar a qualidade educacional. É baseado na articulação dessas disciplinas como método para o desenvolvimento de habilidades tais
como criatividade, inovação e resolução de problemas.

MENINOS E MENINAS

9 de cada 10 meninas entre 6 e 8

anos associam a Engenharia com afinidades e destrezas masculinas.

Nessas três capitais da América
Latina, o interesse das meninas pela
Matemática se mantém durante o
percurso escolar.

Meninos e meninas consideram que a Ciência, a
Matemática e a Engenharia são somente para
aqueles que são muito “inteligentes importantes”.

Os dispositivos tecnológicos ocupam
um lugar central em suas vidas,
especialmente, fora do âmbito escolar.

meninos 9 a 10 anos

60%
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Ainda que nenhum deles escolha Ciências
Naturais como disciplina preferida,
60% dos meninos e meninas de 6 a 8 anos
gostam de fazer experimentos em casa.
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PAIS E MAES

53% dos pais

opinam que a baixa
participação de meninas
em Ciência e Tecnologia
se deve aos poucos os
estímulos em casa e na
escola para desenvolver
o gosto pessoal por esses
temas.

Em São Paulo acreditam que existem diferenças de
desempenho entre meninas e meninos em pelo
menos uma disciplina relacionada com Ciência,
Matemática e Informática.
A maioria dos adultos das cidades pesquisadas
na América Latina identifica as disciplinas STEM
como “as profissões do futuro”.

8 de cada 10 pais

diriam a sua filha “que
continue com sua escolha se considerar que é sua vocação”
ainda que sejam percebidas como disciplinas masculinas.

PROFESSORES

Nas três cidades, os professores acreditam que os dispositivos tecnológicos servem para
incentivar o Aprendizado. Contudo, reconhecem que necessitam contar com mais formação e
dedicação horária para o ensino das disciplinas STEM.
1 de cada 3 professores
acredita que existem
diferenças de desempenho
entre meninas e meninos em
disciplinas STEM e destacam
um melhor desempenho de
meninos e meninas em
Ciência.

33,3%

Os professores que
acham diferenças
de rendimento
entre meninas e
meninos em
disciplinas STEM
atribuem a:

Estímulos
Capacidades

2º

1º

Porque gostam
de outras
disciplinas

3º

FONTES: Data: abril e outubro de 2017. Estudo realizado pela Chicos.net com a Cadeira Regional UNESCO Mulher Ciência e Tecnologia na América Latina - FLACSO Argentina-, com o patrocínio da Disney Latino-américa. Grupos sob estudos, técnicas e amostra: Meninos e meninas com idades entre 6 e 10 anos que
residem na Cidade de Buenos Aires, Argentina, Cidade de México, México e São Paulo, Brasil; de setores socioeconômicos médio, médio baixo e baixo. Questionário on-line a 60 meninos(as) de escolas públicas e privadas por cidade (total: 180). Foram realizados 6 grupos focais de 10 participantes cada um por cidade
(60 meninos(as), total: 180). Mães e pais de meninos(as) e meninas de 6 a 10 anos residentes nas cidades sob estudo, 300 mães/pais por cidade (total: 900) responderam um questionário quantitativo estruturado. Foram realizados 6 grupos focais de 10 participantes por cidade (60 em cada uma, total:180). Professoras e
professores de nível fundamental nas cidades sob estudo, de diversas áreas de ensino e de escolas públicas e privadas. Foram consultados 200 professores por cidade (total: 600). Foram realizados 6 grupos focais de 10 participantes por cidade (60 em cada uma, total: 180). No estudo quantitativo tivemos: 103 docentes
de escolas públicas; 102 docentes de escolas privadas. No estudo qualitativo tivemos: 28 docentes de escolas públicas; 24 docentes de escolas privadas

