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INTRODUÇÃO 

 

A Matemática é vista como um campo de atuação predominantemente masculino. Isto, 

segundo Melo (2017) se deve a duas razões: a escassez de pensadoras que são apresentadas aos 

alunos no estudo da disciplina e a diferença expressiva entre o número de homens e mulheres que 

buscam a ciência para estudo e atuam no mercado ou nas academias.  

Nenhuma das razões é expressa sem fundamento. A primeira é facilmente ilustrada ao 

revisar um livro didático de Matemática da escola básica. Um estudo de De Morais Filho (1996) 

mostra que a maioria das histórias e teoremas apresentados nos materiais carregam nomes de 

homens como Euler, Gauss, Lagrange, Pitágoras, entre outros. Um exemplo para a segunda razão 

é que, até o ano de 2018, dos sessenta premiados pela Medalha Fields, em suas dezenove edições, 

somente um é mulher.  

Segundo Louro (1997), ainda há outra questão que pode levar à concepção de que a 

Matemática é de domínio masculino e essa remete aos aspectos históricos e sociais que acabaram 

distanciando as mulheres do saber e da ciência.  

Diante da relevância do assunto e da necessidade de um maior aprofundamento de estudo 

sobre a relação entre ciência e gênero, surgiu a ideia da realização de um Trabalho de Conclusão 

de Curso de Licenciatura (TCC) com o tema Mulheres na Matemática sob orientação da 

professora do IM-UFRJ Angela Biazutti.  

 

OBJETIVOS 

 

Foi escolhido como o principal objetivo do TCC apresentar contribuições de mulheres na 

área de Matemática. O trabalho foi dividido em três partes.  A primeira apresenta dados 

estatísticos sobre a presença feminina na área da Matemática no Brasil. O intuito dessa parte é 

mostrar que existem mulheres matemáticas no país, realizando pesquisas de qualidade nesta área.  

A segunda parte reúne biografias, incluindo breve descrição de trabalhos de maior 

importância, de várias mulheres que se destacaram por seu trabalho na Matemática ao longo da 

história, apesar das dificuldades e preconceitos encontrados, mas não tiveram reconhecimento 

comparado ao dos homens.  A última consiste na elaboração de atividades didáticas, acessíveis a 

alunos da Escola Básica, relacionadas aos trabalhos de pesquisa realizados pelas mulheres cujas 

biografias foram apresentadas na segunda parte.  

Esperamos que as informações e atividades pesquisadas para este trabalho possam ser 

utilizadas por professores de Matemática da Escola Básica em suas aulas, de modo a divulgar o 

trabalho das mulheres matemáticas e atrair e incentivar o interesse de meninas para a área das 

Ciências Exatas. 

 

ASPECTOS ESTATÍSTICOS 

 

Os dados estatísticos sobre a presença feminina na área de Matemática no Brasil, as 

dificuldades encontradas e os preconceitos sofridos por elas ao longo da carreira, estão sendo 

coletados por meio de um questionário na plataforma Google Forms², enviado para pesquisadoras 

e professoras de todo o país, e já obteve 130 respostas. O contato com elas está sendo feito através 

de e-mails profissionais, encontrados em listas de Universidades e Sociedades de Matemática.  

O questionário contém perguntas sobre a escolha da carreira, o incentivo dos familiares e 

as dificuldades enfrentadas exclusivamente por ser mulher, seja na carreira ou ao conciliar a vida 

https://goo.gl/forms/IfuHhYnEvCfX8TCT2


pessoal com a profissional. O gráfico da Figura 1 mostra os percentuais de entrevistadas que se 

sentem ou não tão prestigiadas quanto os homens em sua profissão. Mais da metade das mulheres 

que responderam ao questionário, 53,8%, não se sentem igualmente prestigiadas, enquanto 46,2% 

dizem que se sentem totalmente. 

 
Figura 1 

Em outro momento, as pesquisadoras responderam se já sofreram algum tipo de 

discriminação ao longo da carreira. Das respostas, podemos notar pela Figura 2 que 48,5% das 

matemáticas entrevistadas já foram vítimas de preconceitos. 

 
                                                             Figura 2 

Além disso, o questionário analisa o conhecimento, por parte das respondentes, de 

mulheres que se dedicaram à Matemática, principalmente daquelas que foram escolhidas para as 

biografias da segunda parte do trabalho. Dentre essas, Hipátia de Alexandria e Emmy Noether 

estão empatadas como as mais conhecidas, cada uma com 54 votos. Por outro lado, Mary Fairfax 

Somerville, Émilie du Châtelet e Katherine Johnson tiveram os menores números de votos, 

variando de 14 a 22 votos. 

 

BIOGRAFIAS 

 

Foram escolhidas até agora dez mulheres para terem suas biografias incluídas no TCC. 

São elas Hipátia de Alexandria, Émilie du Châtelet, Maria Gaetana Agnesi, Sophie Germain, 

Emmy Noether, Maryam Mirtzarkhani, Katherine Johnson, Mary Fairfax Somerville, Sofia 

Kovalevskaya e Maria Laura Mouzinho. 

Para este resumo foram escolhidas duas mulheres: Hipátia de Alexandria, por ser a 

primeira matemática reconhecida pela história, e Sophie Germain, devido às dificuldades – 

precisou até se fingir de homem -  que enfrentou para conseguir estudar.  

Hipátia viveu entre os séculos IV e V, em Alexandria, no Egito. Filha do matemático 

Theon de Alexandria, sua história é ocultada por mitos e lendas. Muito do que se pode afirmar 

sobre sua vida foi transmitido através de cartas de seus pupilos, como Sinésio de Cirene. Dentre 

suas contribuições para a ciência, estão a invenção do hidrômetro, comentários realizados sobre 

as Cônicas de Apolônio e sobre a Aritmética de Diofanto. Sobre esse último estudo, Dzielska 

(1996) aponta que muito o que se entende e conhece da obra de Diofanto se deve à qualidade das 

elucidações de Hipátia. Segundo Oliveira (2016), o fato de ser uma mulher sábia e ter sido vítima 

de tamanha violência, tornaram Hipátia uma mártir. Uma consequência disso, é que muito mais 

se fala sobre sua morte, em 415 d.C, do que sobre seus feitos.  

A segunda matemática, Marie-Sophie Germain, nasceu em Paris, França, no ano de 1776. 

Estudos relatam que Sophie não apenas se dedicou à Matemática, como também à psicologia e 

ao latim. Apesar de seu conhecimento das Ciências Exatas, Germain não conseguiu entrar na 

Escola Politécnica de Paris, por não admitirem mulheres. Entretanto, fingiu ser homem - 



Monsieur Le Blanc, ex-aluno da instituição - e passou a trocar correspondências com o professor 

Lagrange. Após descobrir que tinha interesse pela Teoria dos Números, passou a se corresponder, 

com o mesmo codinome, com Gauss. Suas maiores contribuições para a Matemática estão 

relacionadas ao último Teorema de Fermat, aos números primos e à identidade que carrega seu 

nome. Além disso, teve uma contribuição para a Teoria da Elasticidade, possibilitando a 

construção da Torre Eiffel.  

 

APLICAÇÕES 

 

A primeira atividade didática proposta, ligada ao trabalho de Hipátia, pode ser realizada 

para alunos do Ensino Médio, ao introduzir o estudo das cônicas, em Geometria Analítica. Inicia-

se com um relato sobre a parte histórica do assunto, destacando o pesquisador Apolônio de Perga, 

o contexto histórico em que viveu e suas contribuições. O nome de Hipátia surgirá ao ressaltar os 

estudos de outros matemáticos que possibilitaram uma melhor compreensão das cônicas na 

atualidade. Na continuação, a partir de um cone equilátero e um plano, pode-se mostrar a origem 

das cônicas através de interseções do cone com planos com inclinações diversas (Figura 3). Essa 

atividade pode ser feita a partir da confecção dos materiais concretos ou com o auxílio do software 

Geogebra. 

 
                Figura 3 

A atividade relacionada a Sophie Germain consiste na exploração de sua Identidade 

(Figura 4), muito utilizada em provas de Olimpíadas de Matemática. São apresentados problemas 

retirados de avaliações e de livros de Álgebra, cujas soluções são obtidas utilizando a identidade 

descoberta pela pesquisadora. Pode-se propor também aos alunos que obtenham uma 

demonstração para a igualdade com o auxílio do método de completar quadrados. 

      
Figura 4 
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