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RESUMO
Diante da “evidência” de que meninos possuem um rendimento matemático superior, o presente tra
balho objetiva investigar as problematizações que podem ser feitas à Educação Matemática quando a
relacionamos com questões de gênero, isto é, com as masculinidades, feminilidades e demais repre
sentações sociais. De fato, não é muito incomum depararmonos com afirmações do tipo “meninos
tem mais facilidade para aprender matemática do que meninas” ou “a mulher é muito emotiva e pouco
racional”, dentre outras, que podem trazer certas implicações para o ensino da Matemática, como por
exemplo a legitimação e a reafirmação de certas desigualdades já materializadas no âmbito social. No
intuito de se problematizar tais afirmações que, de certa forma, podem acabar exercendo um papel
fundamental na fixação de determinados binarismos concernentes às identidades de gênero, este tra
balho apresenta uma discussão pósestruturalista e investiga em que medida a diferenciação entre
meninos e meninas no contexto da Matemática é construída, e não natural.

PALAVRAS!CHAVE
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Introdução
Emergem como necessárias pesquisas que mesclem os universos da Educação Mate

má"ca e o do gênero a fim de se problema"zar algumas concepções comuns, como a clássica
“afirmação” de que homens são, naturalmente, melhores em Matemá"ca do que as mulhe
res, e buscar, em meio a estas intersecções, subsídios para aprendizagens mais abrangentes
e crí"cas. São poucos os pesquisadores brasileiros que têm se engendrado na busca por re
lações entre Matemá"ca e gênero. Souza e Fonseca (2010, p. 11) sublinham esta necessidade
ao ponderarem que “discu"r as relações entre gênero e matemá"ca cons"tui, de certa forma,
uma novidade no campo da Educação Matemá"ca no Brasil”.

Diante da evidência esta#s"ca de que meninos têm um rendimento superior em Mate
má"ca, como mostram Corrêa, Sipraki e Soares (2012), não é muito incomum depararmo
nos com afirmações que associam esta diferenciação a uma dada natureza masculina mais
centrada e racional ou a uma natureza feminina mais dispersa e emo"va. No entanto, será
mesmo que as diferenças são advindas da natureza? Seriam os homens realmente dotados
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de uma capacidade cogni!va preparada para receber com mais conforto os elaborados co
nhecimentos matemá!cos? O conceito de discurso desenvolvido por Michel Foucault e a
performa!vidade de Judith Butler nos ajudarão a perceber que a resposta para estes ques
!onamentos é um grande e redondo não.

Discursos e Performatividade
Tomemos, pois, o conceito de discurso propriamente dito. Para Foucault (1995, p. 55 

56), os discursos são ferramentas que:

[...] formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos
de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais
que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse mais que é preciso fazer aparecer
e que é preciso descrever.

Esse “mais” ao qual o autor se refere tem a ver com a capacidade dos discursos de, para
além de apenas assinalar coisas, estruturar o pensamento do ouvinte com relação a essas
coisas. Ao ouvirmos repe!damente certo discurso que versa sobre algo presente na socie
dade, por exemplo, passamos a conceber esse algo da maneira como o discurso o apresen
tou. E isto acontece de forma inconsciente. Como aponta Larrosa (2002, p. 21), “as palavras
fazem coisas conosco”. Certamente possuímos em nós inúmeras “convicções” que, de fato,
não são legi!mamente nossas. Elas foram sistema!camente formadas pelos discursos que
ouvimos ao longo de nossa sempre incompleta cons!tuição enquanto seres humanos. Os
discursos são emanados pelos mais diversos segmentos sociais, como a polí!ca, a igreja, a
escola, os jornais, as novelas, os livros, a internet, dentre tantos outros. Vamos nos deparando
com eles e, como para Foucault (2000, p. 20) somos “seres de linguagem”, essas linguagens
vão nos preenchendo e formando nossas estruturas interpreta!vas de pensamento, isto é,
nosso modo de pensar.

Um conceito semelhante à noção de discurso é a ideia de performa!vidade, desenvol
vida, segundo Silva (2000), por Aus!n (1998) e por Butler (1999). Fundamentado nestas re
ferências, Silva (2000) considera que para entender a performa!vidade é necessário fazer
uma dis!nção entre dois !pos de enunciados: os “descri!vos” e os “performa!vos”. Os enun
ciados “descri!vos” são aqueles que descrevem determinada situação, como por exemplo
“O livro está sobre a mesa”. Os enunciados “performa!vos”, por outro lado, não se limitam
a descrever um estado de coisas, mas contribuem para fazer com que algo realmente acon
teça, como por exemplo “Eu vos declaro marido e mulher” ou “Prometo que te pagarei no
fim do mês”. São proposições cuja enunciação, em si, é necessária para que aquilo que ela
descreve se torne realidade, isto é, proposições que criam fatos. No entanto, discursos apa
rentemente “descri!vos” podem funcionar como “performa!vos” na medida em que forem
reiteradamente ditos. Um exemplo disto é a enunciação “João é burro”. Esta sentença,
mesmo parecendo ser puramente “descri!va”, funciona como “performa!va” pois, repe!da
uma série de vezes, acaba por criar um fato: A burrice de João se torna real, graças a incisiva
reprodução da frase que o define como ser não dotado de inteligência. É exatamente como
se diz na notória frase inicialmente cunhada pelo nazista Paul Joseph Goebbels: “Uma men
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!ra contada mil vezes tornase verdade”. É interessante ponderar que sem a repe!ção nada
acontece. Os discursos não repe!dos vão sempre ficar no campo dos enunciados “descri!
vos”. A performa!vidade dos enunciados está claramente presente na formação das iden!
dades de gênero. Algo do !po “sujeitos homossexuais não são normais” ou “homem aprende
Matemá!ca melhor do que mulher” podem funcionar dentro da lógica da performa!vidade
para criar fatos e verdades intersubje!vas.

A persistência histórica da hegemonia masculina
Cons!tuímonos, em relação a tudo que nos cerca, através das experiências e discursos

que interferem diretamente no modo como avaliamos e interpretamos o mundo ao nosso
redor. Certamente, também cul!vamos nossa relação com a Matemá!ca permeados por tais
estruturas discursivas que, de fato, determinam, com maior ou menor intensidade, nossa
visão com relação a esta ciência.

Se as concepções que minimizam naturalmente as mulheres com relação à Matemá!ca
persistem, certamente existem alguns esforços sociais que buscam mantêlas. Esses esforços
giram em torno dos discursos que nos formam enquanto homens e mulheres dentro da Ma
temá!ca. Ainda chegam até nós produções discursivas que reafirmam, dia após dia, que os
homens são naturalmente melhores em Matemá!ca do que as mulheres. É evidente,
olhando para os dias atuais, que todas as lutas dos movimentos feministas contribuíram
imensamente para desconstruir este !po de pensamento. No entanto, conforme afirma Car
valho (2004, p. 10), “a dominação masculina não desapareceu, persis!ndo em todos os cam
pos da vida social”.

Ressoando e repercu!ndo ao longo dos séculos, chegam até nós discursos que insistem
em evidenciar uma hegemonia masculina natural no âmbito da Matemá!ca. Muitas vezes não
enxergamos nas prá!cas sociais com as quais nos envolvemos marcas explícitas desta concep
ção, o que a torna quase invisível, a ponto de até negarmos e duvidarmos de sua existência.
No entanto, ela existe. Na verdade, ao invés de dizer que ela existe, seria mais correto dizer
que ela persiste. Isto porque o processo de construção e solidificação desta ideia é muito mais
an!go do que possamos imaginar. De fato, foi ao longo do tempo que esta presumível “supe
rioridade” masculina com relação à Matemá!ca tomou forma no ideário cole!vo. E, inevita
velmente, a par!r do momento em que determinada compreensão sobre um fenômeno social
toma forma e se cristaliza nas mentes dos indivíduos que vivem dentro de um mesmo espaço
cultural, esta compreensão se transforma em verdade, uma verdade construída. Quando pa
ramos para observar a história da humanidade u!lizando ao mesmo tempo o gênero e a Ma
temá!ca como categorias analí!cas percebemos, sem grandes dificuldades, como é latente e
visível o afastamento entre as mulheres e a Matemá!ca. De acordo com Singh (2002, p. 116):

A discriminação institucionalizada contra as mulheres continuou até o século XX, quando
Emmy Noether, descrita por Einstein como “o mais significante gênio matemático criativo
já produzido desde que as mulheres começaram a cursar os estudos superiores”, teve ne
gado seu pedido para dar aulas na Universidade de Göttingen.
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Reconhecer e considerar esta contextualização histórica nos conduz a utilização do vo
cábulo persistência em detrimento de existência. Esta consideração nos conduz ao fato de a
superioridade masculina não apenas existir, mas sim persistir. Na lógica do presente trabalho,
assumir que essa diferenciação é algo que persiste é extremamente necessário. Isto porque,
deste modo, é possível trazer à tona certa historicidade, além de tudo aquilo que contribuiu
e contribui para a persistência deste tipo de enunciação, ao passo que quando consideramos
que a polaridade masculino/feminino no interior da Matemática apenas existe podemos cair
no erro de não problematizala, ainda mais levandose em conta que o significado de existir
é “aquilo que é”, “aquilo que está”, fazendo menção a um estado atual de coisas que não ne
cessariamente nos remete às circunstâncias e relações de poder que contribuíram e contri
buem para a definição e estratificação de tais coisas. Ou seja, quando uma diferenciação
existe, ela apenas existe. Mas quando dizemos que ela persiste, a expressão naturalmente
nos remete a considerar certa constância e encadeamento de circunstâncias que geraram o
próprio acontecimento que persiste.

Os discursos nos atingindo e em nossas crianças e jovens se replicando:
A aprendizagem matemática como espaço discursivo e ideológico

É possível pensarmos que são esses mesmos discursos históricos, persistentes e não ape
nas existentes, subjetivados, naturalizados e disfarçados, que alguns/mas professores/as uti
lizam, ainda que de forma inconsciente e sem más intenções, nas suas salas de atividades.
Discursos enunciativos que delimitam espaços a serem ocupados por homens e mulheres na
atmosfera do desenvolvimento matemático, sendo próprio do homem desenvolverse com
muito mais facilidade e destreza do que a mulher. Nossos hábitos pessoais e métodos profis
sionais são sempre produtores de identidades de gênero, identidades que atribuem forçosa
mente sobre um corpo sexuado uma série de determinações socialmente “próprias” ao seu
sexo. Deste modo, é atribuído ao homem o papel de ser bom em Matemática, e à mulher o
papel de estar sempre um passo atrás no estudo desta ciência. Mais uma vez, homens e mu
lheres são chamados a assumirem seus papeis. Segundo Souza e Fonseca (2009a, p. 41  42):

Adotar o Gênero como categoria de análise na Educação Matemática requer e aguça, ainda,
nossa atenção para o fato de que o gênero é produzido em práticas sociais, que se convertem
em práticas masculinizantes e feminilizantes. Assim, em nossas salas de aula e naquilo que as
compõe (gestos, palavras, silêncios, ritos, olhares, materiais, modos de organizar, modos de se
ensinar matemática, concepções de aprendizagem, etc.) e em nossas pesquisas (mesmo quando
se ocultam as relações de gênero), identidades masculinas e femininas são produzidas.

Cabe aqui reconhecer que em nossas salas de aula e naquilo que as compõem são pro
duzidas e reproduzidas identidades masculinas e femininas. Nesse sentido é possível pon
derar que muitas vezes os/as professores/as replicam a concepção de que os meninos
realmente são melhores em Matemática sem notar que estão contribuindo para legitimar
uma persistente diferenciação histórica que gera acentuadas segregações sociais.
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Santos e Cardoso (2012, p. 07) realizaram um estudo empírico para compreender me
lhor de que forma as relações desiguais entre meninos, meninas e Matemática se reprodu
zem no interior da sala de aula de Matemática:

Todos [meninos] que entrevistei, porém, disseram que gostam muito de matemática, que
não sentem dificuldade de aprender os conteúdos da mesma e que adoram as aulas de ma
temática. Os meninos comentam que o assunto de matemática é muito fácil (Diário de
Campo, 01/03/2012). Em outra situação, a professora pediu para os alunos usarem a ta
buada para responder a atividade e o menino que estava do meu lado me disse: eu não pre
ciso de tabuada (Diário de Campo, 06/03/2012). Os meninos ficam zoando as meninas,
dizendo que são inteligentes, quando uma menina errou a resposta no quadro (Diário de
Campo, 28/02/2012). 

Lembremonos, pois, a forma através da qual o discurso se configura, na perspectiva
foucaultiana, como produtor e criador de verdades subjetivas e de realidades generificadas.
No interior desta lógica, não é de se estranhar que as meninas realmente “aceitem” sua po
sição de não muito afeitas à complexidade dos números diante dos contextos e situações
que as perpassam ao longo de toda a vida escolar. As relações homens/mulheres/matemática
são produzidas discursivamente através das vivências que, conforme estamos vendo, afir
mam e reafirmam continuamente a fragilidade racional feminina, fabricando realidades e
verdades sobre os sujeitos. As afirmações e reafirmações que prédeterminam os espaços a
serem ocupados por meninos e meninas na aula de Matemática acontecem no interior dos
diálogos, nas conversas, nos olhares, nas relações, nos silenciamentos, nas brincadeiras, nos
erros e nos acertos. Santos e Cardoso (2002, p. 07  08) também observaram professores du
rante sua pesquisa e nos dizem que:

Um exemplo de que isso acontece é quando a professora deu início à aula com uma ativi
dade de decomposição de números. Em seguida, pediu para os alunos responderem no qua
dro e, como sempre, os meninos são chamados a participarem mais que as meninas (Diário
de Campo, 23/02/2012). Nas observações feitas na sala de aula, notamos que a professora
direciona a aula de matemática para os meninos, chama para responder as atividades no
quadro, faz situações de problemas envolvendo os nomes deles e eles gostam de participar
das aulas. Isso está tão naturalizado que a professora não investe nas meninas nessas aulas.
Na correção de uma atividade, a professora chamou os alunos/as para irem até o quadro
por fila. Das cinco filas que existem na sala, ela chamou quatro meninos e uma menina, e a
mesma não quis ir responder (Diário de Campo, 01/03/2012). Essa aluna não teve incentivo
da professora para ir responder a questão. Quando as meninas não queriam responder ela
não insistia, ficava por isso mesmo, solicitando um menino para responder. Ao solicitar mais
os meninos e incentiválos mais do que as meninas, a professora produz uma diferença.

De fato, diante de tais vivências, não será um fato estranho que uma dessas meninas
cultive uma relação de ódio pela Matemática ou que um desses meninos queira ser um en
genheiro ou um matemático no futuro. É possível pensarmos que são fabricados e fabricadas
nas relações em sala de aula meninos dotados de hegemonia matemática e meninas muitas
vezes incapazes de se relacionar sadiamente com esse componente curricular. São fabricadas
também, nos convívios e diálogos entre os colegas, posições fixas de sujeitos que causam
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exclusão e segregação. As maneiras de se ensinar constituemse, como nos diz Larrosa (1994,
p. 71), como “práticas sociais organizadas e constituídas em relações de desigualdade, de
poder, e de controle”. Reproduzemse o feminino e o masculino em nossas salas de aula atra
vés de afirmações e reafirmações muito sutis.

Conforme nos dizem Souza e Fonseca (2010, p. 42), “nessas relações de poder, todas
essas vidas se transformam em negócios, crônicas ou casos, por discursos que não as cessam
de produzir e de incitálas a se produzir”. Essas pesquisadoras também lançaram mão de um
estudo empírico, inserindose em salas de aula de Matemática de uma associação voltada
para catadores e catadoras de materiais recicláveis em um contexto de Educação de Jovens
e Adultos. Elas conseguiram delinear de forma muito clara de que forma enunciados que
giram em torno da ideia “homem é melhor em Matemática” perpassam sutilmente as prá
ticas pedagógicas. Tão sutilmente que muitas vezes mal chegamos a percebêlos. De acordo
com os registros de Souza e Fonseca (2009b, p. 600  601):

Uma aula de matemática (Aula observada no dia 18 de maio de 2006, da qual participavam
nove mulheres e um homem) em que a proposta era a resolução de algumas operações e
atividades diversificadas de escrita de números. [...] Lia, uma catadora mais jovem, realizava,
aparentemente com dificuldade, contas de dividir. [...] Pedro, catador que não frequentava
as aulas, entra na sala e se posiciona atrás dela. Ao vêla resolvendo operações, começa a
ditar as respostas e diz: “Cê é muito burra”. [...] Em seguida, ela fecha o caderno e também
deixa a sala de aula. Após algum tempo, Pedro retorna à sala e começa a ajudar Antônio,
que trabalha formando números com os cartões. Sua atitude é diferente em relação à ati
tude que teve com Lia. [...] Pedro não chama Antônio de burro, embora a atividade que rea
lizava fosse mais elementar que a realizada por Lia e sua dificuldade parecesse ser maior
do que a demonstrada por ela. Ele apenas indica os cartões que Antônio procurava para for
mar o número 17.

Se, de fato, meninos acabam indo melhor em Matemática, inclusive nas avaliações de
larga escala, conforme aponta Andrade (2003), estamos aqui considerando os contextos que
os indivíduos vivenciam que, potencialmente, podem estar influenciando na aprendizagem
aferida pelas avaliações. Voltemos aos escritos de Souza e Fonseca (2009b, p. 600  601) que
ilustram de forma muito específica a natureza destes contextos:

Vejamos o cenário da enunciação dois: uma oficina sobre a discussão das contas na Asso
ciação. Dos homens, um responde às questões matemáticas propostas. Das mulheres, uma
também responde a todas as questões. Em um dado momento, o rapaz que permanecia ca
lado diante das perguntas provoca essa colega, incitandoa [ironicamente] a responder uma
pergunta sobre o total de vidros vendidos em uma quinzena e a receita advinda dessas ven
das: “Vai, Elisa, fala. Cê é sabidona”. Cenário três: um catador explica, durante a entrevista,
como ensina a companheira, também catadora, a fazer as contas. Paulo: “A Eliane, eu tenho
que ensinar ela as coisas, porque ela só fez até a quarta, não foi?”. Pesquisadora: “Não sei.
Você estudou até que série?” Paulo: “Eu até tentei fazer até a quarta, só que [...] eu sou
mais adiantado que ela na escola, algumas coisas assim, matemática, eu prefiro ensinar ela
matemática, [...] só que ela não, ela não consegue aceitar que eu sou melhor do que ela em
conta, [...] só que ela não aguenta, ela não consegue entender as coisas”.
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É interessante perceber como o “personagem” Paulo, mesmo não tendo consistência
em sua argumentação, insiste em reafirmar categoricamente que sua companheira Eliane não
consegue acompanhar o seu ritmo masculino dentro do desenvolvimento matemá!co.
Mesmo não tendo conseguindo estudar até onde sua companheira estudou, que é até a
quarta série, ele se afirma como superiormente capaz, dizendo que ela não consegue entender
as coisas. Este é um válido exemplo de como a supremacia masculina busca, a qualquer custo,
não se abalar. Tudo isto nos leva a acreditar, assim como Almeida e Moura (2013, p. 06), que
“temos nos cons!tuído homens e mulheres referenciandonos na dicotomia do pensamento
moderno; compomos o mundo e a nós mesmos no jogo das polaridades. A oposição entre os
polos tem gerado relações assimétricas pautadas no binário: dominaçãosubmissão”.

Considerações Finais: O caminho da desnaturalização
Se essas relações desiguais são construídas nos co!dianos das meninas e dos meninos,

é claro que elas não são naturais. Diante de todas essas questões é possível ponderar que
meninos não são naturalmente melhores em Matemá!ca do que as meninas, o que acontece
é que eles vestemse compulsoriamente de um gênero, o gênero masculino, que abarca uma
infinidade de símbolos que atribuem a eles uma supremacia, co!dianamente e cole!vamente
construída, nos espaços de desenvolvimento matemá!co. Analogamente, meninas não são
naturalmente piores em matemá!ca do que os meninos, elas vestemse compulsoriamente
de um gênero, o gênero feminino, que abarca uma infinidade de símbolos que atribuem a
elas uma posição de inferioridade, historicamente e socialmente construída nos espaços de
desenvolvimento matemá!co.

Se, como nos dizem Almeida e Moura (2013, p. 02), “em relação à Matemá!ca, o Pro
gram of Interna!onal Student Assesment (PISA) de 2010 [...] nos apresenta um resultado in
ferior das meninas no tocante ao desempenho em matemá!ca na grande maioria dos países
par!cipantes”, podemos dizer que isso não tem absolutamente nada a ver com a ideia de
que mulheres cons!tuemse como seres em falta, mas sim com as fortes produções discur
sivomidiá!cas que incutem forçadamente nas mentes femininas a noção de que não nas
ceram para a Matemá!ca, o que pode estar gerando, desde a escolarização elementar dessas
meninas, um deses#mulo com relação ao estudo desta disciplina, deses#mulo este que pode
vir a ser um elemento causador dos índices apontados pelos testes de aprendizagem.

Como sugere Walkerdine (1995), não é que as garotas saem mal na disciplina de Mate
má!ca. O fato é que a “verdade” do desenvolvimento infan!l patologiza e define o seu de
senvolvimento matemá!co de uma forma pela qual ele, necessariamente, seja lido como
ruim ou inferior. A dicotomia masculino/feminino com relação à Matemá!ca não é natural:
ela é construída, e possui muitos reflexos e desdobramentos.

Se esta diferenciação é construída, é claro que ela é passível de descontrução. E esta
desconstrução transpassa ver!calmente o caminho da desnaturalização e do estranhamento
da hegemonia masculina no campo nas ciências exatas. Imersos neste caminho somos con
vidados a ensejar explicações para os resultados apontados pelas esta#s!cas sem, no en
tanto, associálas à natureza. Desmi!ficar a “verdade” de que meninos são naturalmente
melhores é um desafio que se coloca à nossa frente. Mesmo sendo algo extremamente di$cil,
devemos estar sempre atentos a processos desmis!ficadores da mencionada “verdade”, pois
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as implicações da adoção desses conceitos em salas de aula recairão sobre vidas que, de
certa forma, serão norteadas pelos nossos discursos. Isto porque, como seres atravessados
por linguagens e pulverizadores de linguagens, somos produzidos e produzimos, tanto em
nossas salas de aula quanto nos demais espaços sociais nos quais temos a oportunidade de
verbalizar o que sen!mos e pensamos, iden!dades masculinas e femininas que se prendem
à pautas que, muitas vezes, impedem ou pelo menos dificultam inúmeras possibilidades de
transcendência por parte dos indivíduos.
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