
Caminhando pela Escola do 
Bosque, em Curitiba (PR), vemos 
pequenas turmas de ensino fun-

damental, formadas apenas por meni-
nos e com professores homens. Durante 
a entrevista da reportagem com o dire-
tor, um grupo de alunos do 3o ano vai pa-
ra o refeitório, com toda a energia natu-
ral da idade, alguns correm pela escada, 
mas acalmam o ritmo ao verem o pro-
fessor. Continuando a caminhada, atra-
vessamos algumas dezenas de metros 
de mata nativa e chegamos à Escola dos 
Mananciais. Localizada no mesmo terre-
no e administrada pelo mesmo grupo da 
Escola do Bosque, a instituição é apenas 
para meninas. Ao verem o gestor, as alu-
nas correm para abraçá-lo e contar sobre 
o formigueiro que encontraram. "A dife-
rença entre eles é visível e, em um am-
biente homogêneo, os alunos têm toda a 

liberdade de desenvolver seu potencial e 
expressar seus interesses e habilidades, 
sem críticas ou comparações", comen-
ta Valdir Fernandes, diretor de formação 
das escolas do Bosque e dos Mananciais. 

Fernandes se refere, principalmen-
te, às diferenças no processo educacional 
que se percebe entre meninos e meninas. 
Segundo o diretor, cada sexo responde de 
uma forma ao estímulo recebido. "Na al-
fabetização, por exemplo, a parte do cére-
bro destinada às habilidades lingüísticas 
permite às meninas mais facilidade pa-
ra ler e escrever nos primeiros anos esco-
lares. Os meninos requerem uma aten-
ção diferenciada. Em uma sala mista, as 
comparações são inevitáveis e os garo-
tos criam certa rejeição a essa disciplina, 
por não se adequarem como as garotas. 
O professor, por outro lado, acaba tendo 
que nivelar os alunos, o que geralmen-

te 'atrasa' as meninas e exige muito dos 
meninos", avalia. 

O doutor em Neurofisiologia e pro-
fessor de neurociência aplicada à educa-
ção, Amauri Betini Bartoszeck, confir-
ma essa diferença em indivíduos entre 7 
e 17 anos e comenta que o mesmo acon-
tece na área do cérebro destinada às no-
ções espaciais, a qual influencia direta-
mente o aprendizado da Matemática. Só 
que, nesse caso, quem apresenta maior 
facilidade são os meninos. "Enquanto as 
meninas desenvolvem mais cedo a habi-
lidade motora fina, tornando a sua gra-
fia mais eficiente, os meninos utilizam 
com mais intensidade o hipocampo, fa-
cilitando as tarefas espaciais e o aprendi-
zado de matemática e álgebra, por exem-
plo. Os garotos têm maior facilidade com 
a abstração, enquanto as garotas preci-
sam de uma abordagem mais concreta. 
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que utilize itens com os quais estão fa-
miliarizadas", explica. Bartoszeck ressal-
ta que ambos têm a mesma capacidade 
de aprender, mas que é importante que 
haja uma abordagem personalizada pa-
ra garantir um processo de aprendizado 
mais eficiente. "É preciso oferecer o mes-
mo tipo de instrução, mas de forma di-
ferenciada." 

Para Fernandes, não levar em conta 
essas diferenças cognitivas pode resultar 
em meninas com dificuldades nas ciên-
cias exatas e meninos com pouco interes-
se pelas ciências humanas. Dados apre-
sentados no I Congresso Internacional 
sobre Educação Diferenciada, que acon-
teceu em Barcelona (Espanha), em 2007, 
mostram como esse cenário é diferente 
entre os alunos de educação separada por 
sexo (veja gráfico ao lado). 

O gráfico mostra que entre os alunos 
de escolas separadas por sexo é muito pe-
quena a diferença entre meninos e me-
ninas que escolheram cursar disciplina 
optativa de Matemática. Já entre os alu-
nos de escola mista, o número de garo-
tas interessadas nessa disciplina é menos 
que a metade de garotos. No mesmo con-
gresso, foi avaliado também o interesse 
dos alunos pela disciplina de Letras (no 
caso, alemão) e os resultados são simila-
res: há uma diferença mínima entre alu-
nos e alunas provenientes da educação 
diferenciada por sexo, mas entre os estu-
dantes de escola mista, há um interesse 
muito maior das meninas (veja este outro 
gráfico ao lado). O estudo foi realizado em 
Rheinland-Pfaz, na Alemanha. 

Segundo o Ministério da Educação 
(MEC), existem hoje no Brasil 254 esco-
las só para meninos e 183 instituições de 
ensino apenas para meninas. No mun-
do, segundo dados apresentados em 
2009 no II Congresso Latino-Americano 
de Educação Diferenciada, são mais de 
210 mil escolas diferenciadas por sexo, 
que atendem a mais de 40 milhões de 
alunos. "Esse é um modelo que tende a 
crescer. Não é retrocesso, é uma proposta 
de vanguarda", avalia Fernandes. 

OUTRAS VERTENTES 

Marília Carvalho discorda. Professora 
da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (USP) e es-
pecialista em educação e relações de 

gênero, ela afirma que as escolas di-
ferenciadas por sexo são herança da 
tradição religiosa em que a docên-
cia ficava a cargo de padres e freiras e 
os valores morais ditavam ser inade-
quada a convivência entre jovens dos 
dois sexos. A abertura ao sexo opos-
to nas escolas confessionais começou 
na década de 1970 e, para a pesqui-
sadora, principalmente, por pressão 
do mercado e das mudanças de cos-
tumes ocorridas desde então. "Essa 
pressão decorreu também da con-
vicção das famílias de setores mé-
dios da população de que não havia 
motivo para manter seus filhos e fi-
lhas em colégios diferentes." Segundo 
Marília, não há qualquer justificati-
va pedagógica, nem houve debates pe-
dagógicos sobre essas mudanças. A 
educadora também questiona os ar-
gumentos biológicos que são levan-
tados como forma de justificar a se-
paração. "Estudos da área médica, 
feitos por neurologistas e psicólogos 
que buscam se despir de pressupostos, 
mostram que não há tais diferenças a 
priori: elas são sempre uma resultan-
te da combinação do desenvolvimento 
físico com as oportunidades, exigên-
cias e pressupostos que temos para ca-
da sexo." 

O Colégio Padre Antônio Vieira, 
no Rio de Janeiro (RJ), que até 1992 
era exclusivo para meninos, tornou-se 
misto por questões logísticas. Para a 
diretora Vera Rudge Werneck, a roti-
na atual é facilitada se os pais podem 
manter seus filhos em uma mesma 
escola. Apesar de não ter percebi-
do nenhum prejuízo do ponto de vis-
ta pedagógico e disciplinar com o in-
gresso das meninas na escola, Vera 
avalia que a separação também pode 
ser benéfica. "O ideal seria que hou-
vesse convivências ocasionais e sepa-
rações também ocasionais. Assim, o 
processo de ensino poderia especia-
lizar-se cada vez mais, procurando 
atender a todas as peculiaridades de 
cada sexo, com maior atenção possí-
vel", comenta. 

Essa proposta de uma escola em 
que há meninos e meninas mas na 
qual cada sexo aprende separada-
mente é uma das idéias do médico e 

educador Leonardo Amaya, profes-
sor nas Universidades de Rosário e de 
La Sabana, em Bogotá, Colômbia. "As 
principais vantagens da educação di-
ferenciada não estão nas escolas se-
paradas por sexo e, sim, na aprendi-
zagem específica. O ambiente escolar 
é um local essencialmente social e o 
que meninos e meninas fazem fora da 
zona específica de aprendizagem não 
prejudica o processo de ensino", afir-
ma. Amaya ressalta, entretanto, que 
a escola não deve ser o único espaço 
de convivência social e que as crian-
ças precisam ter convívio em outros 
locais. "Basta analisar as conseqü-
ências do bullying quando a escola é o 
único local de relações sociais", acres-
centa. 
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 7, n. 77, p. 26-28, out. 2011.




