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As mulheres ultrapassaram os homens em quase todas as áreas de educação. E, desta vez, não 
são as feministas que dizem isso: é a Organização para Cooperação do Desenvolvimento 
Econômico, a OCDE, a mais importante instituição dos países ricos, com sede em Paris. Num 
estudo de 300 páginas sobre a situação do ensino nos países ricos, a equipe de pesquisadores da 
OCDE descobriu que o fenômeno está acontecendo independentemente do tipo de cultura ou 
posição geográfica dos países.  
 
“Agora são numerosos os que se inquietam com o desempenho medíocre dos meninos, sobretudo 
em certas áreas, como a compreensão da escrita”, diz o estudo.  
 
Segundo a OCDE, os meninos ainda superam as meninas em alguns domínios, como matemática 
e informática. Em nada mais. As meninas se destacam em compreensão da escrita já no quarto 
ano de estudo. “Aos 15 anos, a distância de desempenho já é considerável”, dizem os 
pesquisadores.  
 
Meninos são mais suscetíveis a problemas em casa  
 
O sucesso das meninas é uma reversão total da tendência na geração passada, diz Andreas 
Schleicher, diretora de análise do Departamento de Educação da OCDE. Ela explica a mudança 
dizendo que há sinais preocupantes de que os meninos são mais suscetíveis ao fracasso no estudo 
por problemas no âmbito familiar. Em gráficos, a OCDE mostra como a situação mudou de uma 
geração para outra. Entre pessoas de 45 a 54 anos, os homens ainda superam as mulheres: têm 
mais diplomas de ensino secundário. Mas no grupo de 25 a 34 anos, é o contrário.  
 
Em 15 dos 16 países onde a comparação foi possível, o estudo destacou quatro onde as meninas 
estão muito à frente dos meninos: Espanha, Finlândia, Irlanda e Islândia. Em geral, os meninos só 
ultrapassaram as meninas na Coréia e na Turquia, “mas a diferença é insignificante”, diz a 
organização.  
 
As meninas nunca estiveram tão confiantes. O estudo mostra que na Grã-Bretanha, por exemplo, 
63% das estudantes de 15 anos têm a expectativa de conseguir um emprego altamente 
qualificado aos 30 anos, contra apenas 51% dos meninos. O mesmo aconteceu em EUA, Japão, 
Itália, Espanha, Alemanha, França e Austrália.  
 
O aumento do fosso no ensino secundário já se reflete na universidade. Na Nova Zelândia, 89% 
das mulheres entram para a universidade, contra 62% dos homens. Na Islândia, 80% das 
mulheres chegam à universidade, comparando-se com apenas 42% dos homens.  
 
Meninas têm mais o perfil de leitor  
 
O estudo também traçou um perfil do estudante por tipo de leitura. Enquanto os meninos no 
ensino secundário lêem muitas histórias em quadrinhos, as meninas correspondem mais ao perfil 
de leitor: lêem livros, sobretudo de ficção. Mas nesse campo não há muito o que as meninas 
possam comemorar. A diferença entre os que lêem histórias em quadrinhos ou livros de ficção não 
é grande, conclui a OCDE. “Aparentemente, a leitura cotidiana de revistas, jornais e histórias em 
quadrinho é um bom meio de se tornar um leitor, pelo menos em certos contextos culturais”, diz.  
 
O Globo - 17/9/2003 
 


