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O ingresso de mulheres na computaçã o é uma problemá tica
que enfrentamos há muito tempo. Segundo dados do Inep de
2018 [1], o percentual de mulheres matriculadas no curso de
Ciê ncia da Computaçã o passou de 34,8% para 15,5% no Brasil.
Um recente relató rio da UNESCO [2] revela que as diferenças
de gê nero na participaçã o na educaçã o em STEM em
detrimento das meninas já sã o visı́veis na educaçã o infantil, e
se tornam ainda mais visı́veis nos nı́veis de ensino mais altos.
Tal documento ainda reforça que os sistemas educacionais
desempenham um papel central em determinar o interesse das
meninas e oferecer oportunidades iguais para acessarem e se
beneciciarem de uma educaçã o em STEM de qualidade.
A partir disso, surge o seguinte questionamento: “Como
despertar o interesse de meninas pela á rea de computaçã o?”.
Com base em pesquisas, identicicamos estudos na á rea que
demonstram resultados satisfató rios a partir de açõ es
realizadas na educaçã o bá sica [3. 4]. Eh neste contexto que surge
esta proposta, a partir da atuaçã o do PIBID Computaçã o UFRPE
na ETEPD, a cim de contribuir para uma educaçã o em
computaçã o mais equâ nime e de qualidade.
Para entender efetivamente as diciculdades e necessidades
da escola, uma pesquisa etnográ cica [5] foi realizada de forma
virtual, devido à pandemia de COVID-19, se apoiando em
diferentes instrumentos de coleta de dados: busca de
informaçõ es sobre a escola na rede, acompanhamento de aulas,
construçã o e aplicaçã o de questioná rios com a comunidade
escolar - professores e estudantes; e entrevistas com as
OxenteGirls (grupo formado por estudantes da escola para
incentivar meninas na á rea de computaçã o). A partir da aná lise
desses dados, este projeto foi idealizado.
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A partir dos dados coletados [6] foi possı́vel perceber que
a escola oferece à s estudantes um aparato importante que tenta
oferecer uma equidade de gê nero. Contudo, os dados també m
revelam uma baixa identicicaçã o das estudantes participantes
com o curso té cnico e que elas sofrem com o machismo vindo
dos colegas. A partir dessas inquietaçõ es, um conjunto de açõ es
foi planejado visando apoiá -las durante suas formaçõ es na á rea
tecnoló gica [7]. Tais açõ es perpassam: i) realizaçã o de ocicinas
com atividades que estimulem o pensamento computacional de
forma criativa; ii) aná lise de aplicaçõ es, tais como o Google
Tradutor, e seus algoritmos sexistas associados, de forma
crı́tica e conduzindo à proposiçã o de soluçõ es aos problemas
identicicados; iii) rodas de diá logo e criaçã o de materiais
didá ticos com e sobre mulheres que foram e sã o referê ncias na
á rea de computaçã o; e iv) discussõ es sobre machismo em
games (jogos online e mercado de trabalho) com a participaçã o
també m dos meninos, visando sua reclexã o e mudança de
comportamentos machistas.
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