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Iana Chan

- filha de imigrantes chineses
- jornalista
- apaixonada por tecnologia e 

educação



Agenda

- 3 mitos sobre o problema do 
Gender Gap em tecnologia

- Por que importa?
- Como resolver?
- O que a PrograMaria faz









Mito 1

“Mulheres simplesmente não se 

interessam por tecnologia, são 

naturalmente mais de humanas”.



Mundo rosa x mundo azul



“A maneira como nossa sociedade 

pensa e define o que é ser mulher e o 

que é ser homem tem relação direta 

com o desenvolvimento de suas 

habilidades e competências."
(Bárbara Castro, professora da Unicamp)



Mito 2

“Mulheres não são boas 

em matemática.”



Meninas não são boas em matemática?

As meninas são mais propensas a 

expressar fortes sentimentos de 

ansiedade em relação à matemática - 

mesmo com desempenho elevado. 
(Fonte: OCDE, PISA 2012)

https://www.google.com/url?q=https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PIF-49%2520(por).pdf&sa=D&ust=1553541174800000&usg=AFQjCNH7MOCtHpwzcWLhFXpVWofNfVDI7Q


Errar para aprender!

“Quando os estudantes são mais autoconfiantes, 

eles se dão a liberdade de falhar, de se envolver 

nos processos de tentativa e erro que são 

fundamentais para a aquisição de conhecimentos 

em matemática e ciências.”
(O que está por trás da desigualdade de gênero na educação?, 

PISA/OCDE)





Você é 
inteligente! 

Você é 
esforçada!

: ) : (



Educação Informal: Mentalidade Fixa

“Parabéns! 

Você é excelente!”

“Parabéns! 

Você é esforçado!”

Maioria preferiu 

ficar no mesmo nível

90% escolheu teste 

mais difícil



Fonte: Mindset, Carol Dweck.
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Fonte: Mindset, Carol Dweck.

Mentalidade
Fixa

Mentalidade de
Crescimento

Inteligência e habilidades são 
inatas e estáticas. 

É possível desenvolvê-las.

O erro é indicativo da falta de 
habilidade, logo, uma 

fraqueza.

O erro faz parte do 
aprendizado. Importante é o 

esforço!

Evita desafios com medo de 
que revele fraquezas.

Vê o desafio como 
oportunidade de crescimento.





Barreiras culturais

74%
das alunas demonstram interesse em STEM, mas 

apenas 0,4% escolhem estudar Ciência da 

Computação. 
(Fonte: Girls Who Code)



nº de 
matrículas nos 
cursos da área 
de computação

Lei de Acesso a Informação/ INEP



Porcentagem 
de alunos 
matriculados

Lei de Acesso a Informação/ INEP



Mito 3

“O problema é somente estatístico.  Se 

mais mulheres se formarem em 

tecnologia, as empresas contratariam 

mais mulheres.”



Mercado de trabalho: confiança

Mulheres só aplicam para 
uma vaga quando elas cumprem 100% 
das qualificações exigidas. 

Para os homens, 60% basta.

(Fonte: Relatório interno da Hewlett Packard)



Mercado de trabalho: viés inconsciente

Você contrataria John ou Jennifer?

- mais competente, 
- mais empregável e
- digno de um salário maior 
 
Eles possuem o mesmo currículo.

(Fonte: Science faculty’s subtle gender biases favor male students, 
Corinne A. Moss-Racusin)



Mercado de trabalho: viés inconsciente



Por que isso importa?



2020

Déficit de 408 mil profissionais
Perdas de R$ 115 bi 

Fonte: Softex



21%
Empresas 
com diversidade 
de gênero

Fonte: McKinsey - Why Diversity Matters

33%
Empresas 
com diversidade 
cultural e étnica



O futuro está sendo 
escrito em linhas de código!



E tem solução?



Educação

● Educação livre de estereótipos: brinquedos, 
atividades, livros, filmes etc;

● Dividir as tarefas domésticas igualmente;
● Elogiar sempre o esforço e não o resultado;
● Não utilizar rótulos;
● Estimular participação em diferentes atividades 

escolares, como aulas de robótica e esportes;
● Acolher erros e falhas, e ajudar as crianças a 

aceitá-los com naturalidade.



Empresas

● Ter dados sobre representatividade da sua empresa;
● Garantir que a cultura da sua empresa é inclusiva;
● Organizar a criação de grupos de afinidades;
● Definir objetivos e prazos para cumpri-los;
● Melhorar o anúncio da sua vaga: 

○ Usar anúncios de vagas gender neutral;
○ Explicitar seu compromisso em ter uma empresa 

diversa e inclusiva; 
○ Em vez de exigir requisitos, resultados esperados;

●



Empresas
● Tornar o viés inconsciente consciente;
● Mapear e suprimir desigualdade salarial;
● Política de intolerância ao assédio no ambiente de 

trabalho;
● Incentivar a participação dos homens na educação dos 

filhos (licença-parental);
● Políticas de mentoring/shadowing para formar futuras 

líderes.
● Apoiar iniciativas que incentivam mulheres em tech





Missão
Empoderar meninas e mulheres com 
tecnologia e programação



APRENDERINSPIRAR DEBATER

Pilares de atuação



Mulheres que fizeram história na tecnologia













Oficina para publicar a primeira página web (HTML e CSS)
7 horas



14 edições,
 +200 participantes



Vagas esgotadas 
em menos de 3 minutos!





Curso de introdução à programação focado em desenvolvimento 
web: HTML, CSS e JavaScript
 50 horas



4 edições, 
115 alunas formadas,
mais de 3500 inscritas
NPS 100



Quase 80% das alunas que decidem seguir carreira em tecnologia
 encontram vaga após o curso.



Diversidade 
como 

estratégia de 
employer 

branding e 
retenção de 

talentos

Fomentar 
formação de 

mais 
mulheres em 

tecnologia

Se conectar e 
recrutar 

essas 
mulheres

Para empresas



Empresas parceiras



O que você pode fazer?

● Reconhecer os seus estereótipos e desconstruí-los;
● Fazer o teste Implicit >http://bit.ly/implicit-br
● Se presenciar alguma micro-violência, aponte!
● Apoiar as mulheres no ambiente de trabalho;
● Não ter medo de se assumir feminista!



““O problema com a questão de 
gênero é que ela dita como nós 
devíamos ser, ao invés de 
reconhecer como nós somos.”.
(Chimamanda Adichie, escritora nigeriana)



 OBRIGADA! <3
www.programaria.org

www.facebook.com/programaria

Iana Chan  
  @iana     @iana.chan
iana@programaria.org


