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1.RESUMO 

Continuamos em 2017 a promover diferença e exclusão, sucesso e fracasso a partir 

do gênero das crianças escolarizadas? A pesquisa teve como objetivo discutir 

resultados de aprendizagem de acordo com o gênero no ensino fundamental I, 

observando o rendimento escolar nas disciplinas de Português e Matemática. A 

metodologia quantiqualitativa investigou por meio da análise documental resultados 

escolares de acordo com o gênero em duas escolas, uma pública e outra privada no 

distrito do Capão Redondo na cidade de São Paulo. A partir dos resultados foi possível 

concluir que o rendimento escolar tanto em português como em matemática teve as 

meninas como protagonistas de maior sucesso. Não podemos deixar de considerar 

que em diferentes contextos educacionais o sucesso ou o fracasso escolar podem 

estar permeados pela questão de gênero e os critérios de avaliação e promoção 

precisam ser analisados com cuidado. 

 

2.INTRODUÇÃO   

A partir da vivência de professoras estagiárias em formação no Curso de 

Pedagogia trabalhando no ensino fundamental como auxiliares do ensino e o estudo 

resultados de pesquisa sobre sucesso e fracasso escolar brotaram questionamentos 

em relação ao desempenho e proficiência dos alunos levando em consideração de 

forma mais específica a questão do gênero.  

O estudo de resultados educacionais de acordo com o gênero que justificariam 

a preocupação com uma intervenção e abordagem diferenciada por parte dos 

professores em sala de aula? 

São essas diferentes apenas fatores construídos culturalmente e preservados 

de forma velada por meio do tratamento e expectativas que professores e pais têm a 

respeito da proficiência das crianças na escola? 

 A professora e pesquisadora Marília Pinto Carvalho (2003, 2004, 2009) têm 

realizado inúmeros estudos aqui no Brasil sobre a relação entre sexo, raça e 

condições sócio econômicas nos resultados apresentados pelos alunos no sistema 

educacional. No caso específico da diferença de gênero atribuída a meninos e 

meninas nas escolas já na década passada discutia a necessidade de estabelecer 



 
 

 

claros critérios de avaliação pelos professores, ficando atentos aos mesmos ao 

considerar a aprendizagem das crianças para não atribuir o fracasso e repetência 

tendo em vista apenas o comportamento dos alunos, sua disciplina ou indisciplina, o 

que muitas vezes pode prejudicar o compromisso de crianças do sexo masculino com 

a escola.  

Pode-se então evitar a reprodução de desigualdades de resultados 

educacionais advindos do sexo dos estudantes? 

 

3.OBJETIVO 

 

Essa pesquisa teve como objetivo discutir resultados de aprendizagem de 

acordo com o gênero no ensino fundamental I, observando o rendimento escolar 

mediante as médias alcançadas nas disciplinas de Português e Matemática.  

 

4.METODOLOGIA  

Foi realizada uma pesquisa documental de natureza qualiquantitativa, 

investigando se a questão de gênero pode ser associada ao sucesso e fracasso 

escolar dos alunos, o estudo abrangeu: 

 Documentos técnicos com resultados escolares do 3º bimestre letivo de 2016, 

de alunos do 1º ano ao 5º ano do ensino fundamental I, em uma escola da rede 

pública e outra de rede privada da zona sul da cidade de São Paulo, no distrito 

do Capão Redondo. 

As instituições de ensino investigadas, possuem diversas turmas de seus 

respectivos anos letivos, dessa forma coletamos 5 turmas da escola AMARELA e 5 

turmas da escola AZUL, abrangendo resultados de 301 alunos.  

Esta pesquisa adotou critérios cautelosos com relação aos cuidados éticos, 

buscando respeitar a integridade e sigilo das instituições envolvidas. As escolas foram 

identificadas por representação de cores: 

  Escola AMARELA – rede privada  

  Escola AZUL – rede pública de ensino. 

Instrumento de Coleta de dados: 



 
 

 

 Documento de natureza técnica: boletim escolar para identificação do processo 

de frequência e rendimento escolar dos alunos. 

Análise dos dados 

Os documentos em análise com resultados dos estudantes classificados por 

gênero e turma em planilha Excel e submetidos à cálculos percentuais para obter por 

meio de estatística descritiva simples a média do rendimento escolar dos alunos em 

português e matemática para discussão com a literatura da área. 

 

5.DESENVOLVIMENTO   

Qual a relação entre sucesso e fracasso escolar e a questão de gênero? 

Estudos indicam que as atribuições causais de desempenhos e proficiências 

podem ser visíveis a partir dos anos iniciais de escolaridade das crianças.  

A pesquisa realizada por Almeida, Miranda e Guisande (2008), infere que explicações 

para o insucesso escolar estão relacionados à ausência de metodologia de ensino 

apropriada, que leve em consideração o sexo dos alunos e suas diferenças no 

envolvimento com o objeto do conhecimento em pauta, o que poderia de acordo com 

os investigadores conduzir a melhores resultados escolares.  

Investigando o progresso dos alunos, levando em consideração o seu gênero, 

Dal’igna (2007, p.254) reforça as diferenças biológicas coligadas ao desempenho, 

explorando a questão sobre mecanismos de “naturalização, essencialização e 

dicotomização da masculinidade e feminilidade”, em que são associados a existência 

de diferenças biológicas naturais, sejam estas próprias de cada gênero em justificativa 

as diferenças de desempenho escolar entre meninos e meninas:  

As diferenças biológicas parecem contribuir para reiterar e 
legitimar a superioridade masculina e a inferioridade feminina no 
que se refere ao desempenho escolar. O fracasso ou baixo 
rendimento dos meninos permanece sendo explicado por seu 
comportamento, uma vez que eles são naturalmente dotados de 
uma agitação que não conseguem controlar. Já o bom 
desempenho das meninas é associado à sua feminilidade 

passiva” (DAL’IGNA, 2007, p.254). 
 

 



 
 

 

           Em relação aos diversos fatores influentes no processo de identidade e 

construção de novos conceitos, DIAS (2013) defende a construção da socialização e 

agregação cultural como um “conjunto de significados/significantes”, repercutindo na 

trajetória familiar, escolar e social de forma “ ativa/passiva”, a serem condizentes na 

formação do caráter pessoal e comportamental de um indivíduo. São relevantes os 

mediadores de aprofundamento conceitual e no progresso da aprendizagem, que 

afetam a cada aluno de uma forma especial, trazendo à tona toda sua bagagem 

anterior e apontando sua futura experiência. “A motivação exerce função importante 

como determinante de sucesso ou fracasso em qualquer situação de aprendizagem”. 

(COSTA e SILVA, 2013, p. 217).  

Dessa forma, as diferenças encontradas entre meninos e 
meninas podem estar diretamente relacionadas ao fator cultural 
relacionado ao gênero. O aprendizado de habilidades motoras 
depende de diferentes fatores, como as oportunidades de prática 
dadas à criança, de feedback adequado e de atividades 
apropriadas ao desenvolvimento da criança e essas são 
mediadas pelos adultos e seus estigmas sociais”. (SOUZA et al 
, 2014. p. 4). 

 

O sucesso e o fracasso na perspectiva de gênero são resultantes em grande 

parte das condições sócio econômicas em que se constata que as classes menos 

favorecidas estimulam muitos alunos do sexo masculino a desistir dos estudos para 

auxiliar a família financeiramente. CARVALHO (2003) destaca: 

No Brasil, quando vemos que os meninos têm maior atraso 
escolar, há mais rapazes analfabetos, a primeira tendência é 
atribuir isso ao trabalho infantil. Dados da OIT indicam que, num 
total de 2,9 milhões de crianças entre 5 e 14 anos trabalhando 
no país, dois terços são rapazes, concentrados na faixa acima 
de 14 anos e majoritariamente envolvidos no trabalho agrícola. 
A maioria desses trabalhadores são do sexo masculino, então 
deve ser por isso que os meninos vão mal na escola. Será ? 
(CARVALHO, 2003. p. 188). 

 

Ao se discutir algumas problemáticas sociais, em específico o trabalho infantil 

e sua relação com o rendimento escolar, a autora ainda acrescenta que o esforço afim 

de se integrar aos conhecimentos educacionais, já que por sua vez independente 

delas se verem na obrigação de dar suporte as tarefas domiciliares, este auxílio não 

interfere em seu rendimento em sala de aula. 



 
 

 

Em segundo lugar, esses números não captam o trabalho 
doméstico não-remunerado, a participação das meninas nas 
tarefas domésticas na sua própria casa. Isso não aparece como 
participação no trabalho infantil e é muito interessante pararmos 
para pensar que não sabemos exatamente quais são as suas 
consequências para a escolarização das meninas”. 
(CARVALHO, 2003. p. 188) 

 

Outro estudo constata que as que meninas dedicam maior parte de seu tempo 

para construção de conhecimentos sociais de forma reflexiva e de maior significância, 

por serem mais passivas e abertas a questionamentos, enquanto os meninos 

procuram muitas vezes associar seus conhecimentos a práticas menos complexas, 

ou seja, se mostram menos interessados em determinados conceitos de 

aprendizagem:  

Esta diferença pode significar que as alunas são mais 
exigentes ao considerar o seu desempenho em 
Matemática, que tem mais dificuldade de reconhecer o 
rendimento como satisfatório do que os meninos 
(CASAGRANDE; CARVALHO e LUZ  2011, p.292). 

 

Por meio de dados e resultados do PISA – Program for International Student 

Assessment (2015), responsável por avaliações e exames nacionais e internacionais 

e coordenado pela OCDE, examinando os elementos que justificam a possível 

“desigualdade” entre a aprendizagem de acordo com o gênero, tendo como objetivo o 

discurso de diferenciação sobre o rendimento escolar dos estudantes, nesta 

proporção buscamos os respectivos resultados, destacando a opinião dos pais com 

relação aos filhos:  

 Em todos os países e economias que perguntaram a pais de 
estudantes que  zeram o teste do PISA, verificou-se que os pais 
estavam mais propensos a esperar que os seus filhos, em vez de suas 
 filhas, trabalhassem em um campo da ciência, tecnologia, engenharia 
ou matemática - mesmo quando seus meninos e meninas de 15 anos 
de idade obtinham o mesmo desempenho em matemática (PISA, 
2015. p. 4). 

             

Resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB, 

2000) indicam que o desempenho dos alunos também está relacionado ao gênero: 

meninas têm melhores médias em Português e meninos, em Matemática. A maior 



 
 

 

diferença entre os sexos está na 3ª série de Matemática onde os homens têm 289,4 

e as mulheres 274,4. 

Outra pesquisa também colabora com as conclusões do sistema nacional de 

avaliação da educação básica ao declarar que:  

 
[...] para a área de exatas, os homens apresentaram o dobro de 
chance de serem primeiros autores, quando comparados às 
mulheres, em comparação com as outras áreas. A maior 
produtividade do sexo masculino na área de exatas pode ser 
algo esperado, pois a porcentagem de mulheres nessa área é 

menor [...]. (BRAGA et al 2014, p.484). 

 

 

6.RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa se referem as duas escolas selecionadas por meio de 

uma amostra intencional no Distrito do Capão Redondo. Nessas escolas foram 

coletados os dados em registros documentais na secretaria acadêmica de cada 

unidade. Esses dados correspondem aos relatórios finais de rendimento escolar dos 

estudantes de primeiro ao quinto ano, especificamente nos domínios curriculares de 

Português e Matemática. Os resultados foram classificados por gênero. 

A escola AMARELA pertence à rede privada de ensino e a escola AZUL à rede 

pública, ambas centradas na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo – SP, 

em locais de alta vulnerabilidade econômica e social. 

Na escola AMARELA há 163 alunos matriculados do 1º ao 5º ano, com a nota 6,0 

compondo a média necessária para aprovação dos estudantes nos diferentes 

componentes curriculares. A partir daí 55 meninos e 43 meninas tiveram o seu 

rendimento nas disciplinas em geral acima da média, num total de 98 alunos de 

classificação satisfatória, com prevalência de alunos do sexo masculino com escores 

mais altos.  

Os resultados comparados de meninos e meninas da escola AMARELA acima da 

média em português e matemática (Quadro 1) indicam um percentual superior para 

as meninas de 0,56% em português e 0,88 % em matemática. Os resultados estão 

alinhados com outras pesquisas que apontam rendimento superior das meninas em 

 



 
 

 

relação aos meninos em português mas contradizem o senso comum e também 

resultados científicos em matemática.  

 

Quadro 1: Escola AMARELA - rendimento escolar dos alunos acima da média em 

português e matemática de acordo com o gênero, SP 2016. 

           Português            Matemática 

Masculino                7,7%             7,60 

Feminino               8,26%             8,48 

 

No entanto na escola AMARELA  41 meninos e 24 meninas obtiveram o seu 

rendimento abaixo da média, sendo num total de 65 alunos de classificação 

insatisfatória. 

Os alunos do sexo masculino de 1º ao 5º ano na escola AMARELA, que pertence 

à rede privada de ensino alcançaram resultados tanto em português como em 

matemática abaixo da média (Quadro 2) e nenhum resultado para as alunas do sexo 

feminino nas duas disciplinas ocorreu abaixo da média estabelecida dentro de uma 

escala de pontuações de 0 a 10, ou seja, todas as meninas alcançaram nota acima 

da média 6,0. Podemos nesse caso nos questionar a plausibilidade do resultado de 

100% de resultados positivos apenas para as meninas ou se há de alguma forma 

indícios de uma estigmatização social e cultural dos meninos na escola a partir de 

estereótipos pré-definidos e socializados na forma de crenças e posturas 

diferenciadas no tratamento em sala de aula que acentuam as desigualdades de 

gênero. 

 

Quadro 2: Escola AMARELA - rendimento escolar dos alunos abaixo da média em 

português e matemática de acordo com o gênero, SP 2016. 

           Português            Matemática 

Masculino               5,38%             6,20% 

Feminino               0,0 %             0,0 % 

 



 
 

 

 

 

Na escola AZUL, de caracterização pública, há 138 alunos matriculados do 1º ao 

5º ano, dentre meninos e meninas.  

De forma geral 62 meninos e 58 meninas tiveram o seu rendimento acima da média 

num total de 120 alunos de classificação satisfatória. Já 16 meninos e 2 meninas 

obtiveram o rendimento abaixo da média, havendo um total de 18 alunos com 

classificação insatisfatória na aprendizagem. 

 A nota média fixada para aprovação/ reprovação na escola AZUL é 5,0. Os 

resultados comparados de meninos e meninas da escola AZUL acima da média em 

português e matemática (Quadro 3) indicam um percentual superior para as meninas 

em relação aos meninos de 1,17 % em português e apenas de 0,31 % em matemática. 

Os resultados indicam percentuais acima da média tanto em português como 

matemática para as meninas, no entanto ao analisar a margem superior de diferença 

é maior em português. 

Alunas do sexo feminino apresentaram novamente resultados nas duas 

disciplinas. 

Quadro 3: Escola AZUL - rendimento escolar dos alunos acima da média em 

português e matemática de acordo com o gênero, SP 2016. 

           Português            Matemática 

Masculino               7,38%             7,69% 

Feminino               8,55 %             8,0 % 

 

Já nos resultados dos estudantes abaixo da média em português e matemática 

(Quadro 4) na escola AZUL tivemos resultados equilibrados entre meninos e meninas 

em português (não houve diferença percentual entre eles). Em matemática, no 

entanto, na direção contrária de alguns estudos que apontam resultados superiores 

em matemática atribuídos aos alunos do sexo masculino, houve na escola azul um 

percentual maior de alunos abaixo da média (0,6%) em matemática em relação as 

meninas. 



 
 

 

 

Quadro 4: Escola AZUL - rendimento escolar dos alunos abaixo da média em 

português e matemática de acordo com o gênero, SP 2016. 

           Português            Matemática 

Masculino               4,0%             4,6% 

Feminino               4,0 %             4,0 % 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O rendimento escolar em português e matemática de acordo com essa pesquisa 

em ambas as escolas teve as meninas como protagonistas de maior sucesso, como 

se a conformidade e o ajustamento com o atual sistema de ensino, estivesse melhor 

formatado para as alunas do sexo feminino.  

Essa pesquisa não traz uma receita pronta para a problemática da reprodução 

de desigualdades de resultados educacionais a partir do sexo dos estudantes. 

Talvez possamos estimular ainda mais a promoção inclusão por meio de 

atividades, avaliação e critérios em sala de aula mais comprometidos com a 

aprendizagem do que com comportamentos e estigmas sociais (CARVALHO, 2009). 

Não podemos deixar de considerar que em diferentes situações o sucesso ou 

o fracasso escolar podem estar permeados pela questão de gênero. 
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