
notícia recente de que as mulhe
res estão se tornando chefes de 
família em muitos casamentos 

sinaliza uma mudança notável na con
quista das mulheres no mercado de tra
balho. Mas o aspecto negativo é o que 
está acontecendo com os homens, que 
têm sido substancialmente deixados 
para trás pelas mulheres em relação ao 
desempenho escolar. Os homens cons
tituem agora apenas 43% dos estudan
tes universitários de tempo integral (nos 
Estados Unidos) e uma parcela ainda 
menor dos alunos em tempo parcial. 

Enquanto as faculdades se esforçam 
para manter um equilíbrio de igualdade 
entre homens e mulheres - o que am
bos os sexos compreensivelmente pre
ferem - elas estão tendo de rejeitar mu
lheres mais qualificadas. Recentemente, 
a Comissão Americana de Direitos Civis 
anunciou que estava investigando se os 
critérios de admissão favoreceram a dis
criminação contra os candidatos do se
xo feminino. 

Entretanto, o que realmente preci
sa ser investigado é por que as faculda
des têm que analisar tão profundamen
te seus candidatos para encontrar bons 
candidatos do sexo masculino. 

O verdadeiro problema começa no 
ensino fundamental e médio, quando 
um número insuficiente de meninos es
tá desenvolvendo as habilidades que eles 
precisam para ter sucesso no ensino su
perior. Conforme detalhado em um rela
tório divulgado este ano pelo Centro de 
Políticas de Educação, os meninos têm 
um desempenho inferior às meninas em 
leitura no ensino primário, fundamen
tal e médio, frequentemente por uma 
margem substancial, enquanto as me
ninas eliminaram completamente a dis
crepância em matemática. 

Ao invés de depender de uma políti
ca de cotas para homens no nível supe
rior, os pais e as escolas precisam prestar 
maior atenção, desde o início, para ga
rantir o sucesso acadêmico dos meninos. 

Nós somos dois autores convergin
do sobre esta questão a partir de pers
pectivas muito diferentes - uma neu-
rocientista que contesta a noção de que 
meninos e meninas têm cérebros fun
damentalmente diferentes, e um jor
nalista especializado em escolas que 
são bem-sucedidas tanto com meninos 
quanto com meninas. Apesar de nossas 
abordagens diferentes, nossa pesquisa 
nos levou a duas conclusões importan

tes: 
Primeira: meninos não são menos 

"preparados fisicamente" para se de
senvolverem na escola do que as meni
nas, como muitos chegaram a acreditar 
com base na extrapolação equivocada de 
estudos do cérebro. Mas devemos fazer 
mais, da pré-escola ao ensino médio, pa
ra tornar a escola uma experiência posi
tiva e atraente para eles. 

Segunda: o movimento feminis
ta não pode ser culpado pela chamada 
"crise dos meninos" na educação, como 
alguns conservadores afirmaram. Os 
garotos não sofreram enquanto as me
ninas se sobressaíram academicamente. 
Ambos os sexos estão se formando no 
ensino médio com taxas mais elevadas, 
antes nunca registradas. 

O fato é que os meninos não melho
raram tão rapidamente quanto as meni
nas. Portanto, é hora de parar as brigas 
de ambos os lados e ir em direção a so
luções que vão colocar mais meninos no 
caminho para carreiras universitárias 
de sucesso. 

Aproximadamente há 15 anos, as es
colas lançaram intervenções de grande 
sucesso para impulsionar o desempenho 
das meninas em Matemática e Ciências. 
As garotas agora participam pratica
mente do mesmo número de turmas 
avançadas e pontuam da mesma forma 
que os meninos em testes padronizados 
nestas disciplinas. Há ainda muito a se 
fazer para manter as mulheres prepara
das para carreiras quantitativas e técni
cas, mas todo este progresso prova que 
as disparidades de gênero são maleáveis 
e que nós podemos ajudar um sexo sem 
prejudicar o outro. 

Agora é a hora de fazer o mesmo pe
los meninos. Apesar de eles terem se de
senvolvido menos que as meninas em 
leitura e escrita, há ampla evidência 
de que essa diferença pode ser elimi
nada, assim como foram as lacunas de 
Matemática e Ciências. 

Escolas como as academias do pro
grama "Conhecimento é Poder" têm fei
to exatamente isso, por meio de fortes 
programas de alfabetização que enfati
zam fonéticas, uma ampla gama literá-
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ria (incluindo não-ficção, ação, humor e 
até mesmo histórias em quadrinhos) e a 
exposição generosa a exemplos mascu
linos, tanto de leitores como escritores. 

Além de melhorar as habilidades 
verbais, as escolas podem tomar outras 
medidas para fazer os meninos se sen
tirem mais engajados e motivados. Em 
primeiro lugar, temos de recuar em al
gumas das expectativas hiper-acadêmi-
cas da escola primária. 

As crianças pequenas aprendem por 
meio da brincadeira e precisam ter a 
oportunidade do "faz de conta", da cria
ção artística e de muito exercício físico 
por meio de intervalos frequentes fora 
da sala de aula. Embora a alfabetização 
inicial seja crucial, ela deve ser ensinada 
de uma forma gradualmente apropriada 
e contextualizada. 

Os meninos t ambém precisam de 
relacionamentos fortes com professores 
que respeitem seus interesses, nível de 
energia e necessidade de estrutura e dis
ciplina positiva. Como as expectativas 

acadêmicas têm se intensificado, alguns 
professores podem ser menos tolerantes 
com a maneira mais tempestuosa dos 
meninos. Tais atitudes devem ser erradi
cadas, assim como qualquer tipo de dis
criminação sexual não é mais aceitável. 

Alguns argumentam que a me
lhor maneira de fazer as salas de au
la mais amigáveis aos meninos é t i 
rar as meninas. Mas a recente onda 
de turmas e escolas de gênero exclusivo 
não é apoiada pela pesquisa oficial, e a 
co-educação tem muitos benefícios em 
uma sociedade diversa e democrática. 

O fato é que meninos e meninas 
são mais semelhantes do que dife
rentes em seus estilos de aprendiza
gem, aptidão acadêmica e necessida
des emocionais. 

Se as diferenças menino-menina 
nos ensinam alguma coisa é que cada 
criança é um indivíduo único que me
rece uma chance igual para aprender. 

Felizmente, existem muitos educa
dores iluminados que apreciam isso e 

estão começando a adaptar as salas pa
ra melhor atender toda a gama de ne
cessidades das crianças. As meninas 
não vão sofrer (e muitas vão na verda
de se beneficiar), tornando as salas de 
aula mais amigáveis aos meninos. 

Seja boa ou ru im, a faculdade é a 
nova escola secundária : um requisito 
básico até mesmo para muitos empre
gos de chão de fábrica. Não podemos 
continuar deixando tantos meninos 
"escorregarem pelo caminho". Todos, 
homens e mulheres, t êm a ganhar, fa
zendo com que as escolas funcionem 
melhor para meninos e meninas. 
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