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Ao longo da história, pouco se tem conhecimento da participação
de mulheres no desenvolvimento cient́ıfico, o que nos faz questionar
as razões pelas quais isso ocorre. No que tange a matemática, pode-
mos citar algumas mulheres cujos trabalhos e estudos foram relevan-
tes pra diversas áreas, dentre as conhecidas temos Hipátia de Alexan-
dria (370-415), considerada a primeira mulher matemática da His-
tória, que se dedicou a diversas áreas do conhecimento, tais como
Filosofia, Matemática, Astronomia e Poesia; Maria Gaetana Agnesi
(1718-1799), matemática italina que desenvolveu estudos na área de
análise algébrica e infinitesimal; Emmy Noether (1882-1935), con-
siderada a “mãe da álgebra moderna”, se aprofundou na teoria das
estruturas de anel, ideais e álgebra não-comutativa, além de intro-
duzir as estruturas algébricas na teoria da topologia e desenvolver
estudos em f́ısica teórica. (Fernandez et al, 2018)

Mesmo considerando que essas são de relevância para a matemá-
tica e estão entre as mais conhecidas das mulheres, ainda assim o
reconhecimento é menor se comparado a homens que contribúıram
para o desenvolvimento das ciências. O pouco reconhecimento dado
a essas e outras mulheres cientistas reflete aspectos da sociedade na
qual estamos inseridos no que se refere às questões de gênero. De
acordo com Brech (2013),

Os papéis sociais impostos pela sociedade, as diferentes
expectativas das famı́lias com relação aos meninos e às
meninas e uma educação básica com viés de gênero, estão
provavelmente entre as causas para que nós mulheres se-
jamos menos de 50% já no ingresso da graduação. (BRECH,
2013, p. 4)



No Brasil, apenas em 1827 surge uma lei sobre educação das mu-
lheres em escolas elementares e só em 1879 esse direito é estendido ao
ensino superior. A partir de então, as mulheres poderiam ingressar
no ensino superior, apesar de outros obstáculos enfrentados por estas
nesse percurso. Atualmente, a maioria do corpo discente nas uni-
versidades brasileiras é do sexo feminino. “Dados do último Censo
da Educação Superior, de 2012, coletados pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Ańısio Teixeira (Inep), confir-
mam que o universo acadêmico registra maior número de matŕıculas
de mulheres, em cursos de graduação presenciais”(Motta, 2014).
Apesar dos altos ı́ndices de mulheres matriculadas em cursos de
graduação, trabalhos como o de Cavalari (2010) e Rezende e Quirino
(2017) nos mostram que esses ı́ndices não são tão altos entre os cur-
sos de Ciências Exatas e sobretudo nos cursos de pós-graduação.

A pesquisa em História da Matemática nos leva a descobrir fatos
que poderão providenciar maior compreensão e significado de even-
tos passados para explicar a situação presente ou estado atual do
fenômeno estudado, além da possibilidade de relacionar o estudo em
História com questões sociais, possibilitando melhor entendimento
da sociedade.

Nesta proposta, esperamos através de uma pesquisa de caráter
exploratório bibliográfico e descritivo, com base na pesquisa docu-
mental, verificar de que forma se dá a participação feminina nas
universidades do Triângulo Mineiro e compreender os aspectos dos
posśıveis resultados obtidos dessa análise.

O objetivo da pesquisa será analisar a participação das mulhe-
res na matemática, considerando a presença destas nos cursos de
graduação, pós-graduação e na docência em matemática nas uni-
versidades federais e estaduais presentes na região do Triângulo
Mineiro, sendo elas as Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
Universidade Federal de Uberlândia (campus Uberlândia e Ituiutaba)
e Universidade Estadual de Minas Gerais (campus Ituiutaba).
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