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Vanessa de Souza Gomes 1, Natália Peixoto2, Isabela
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Neste pôster, vamos apresentar várias ações do projeto de extensão
“Mulheres na Matemática”, desenvolvido no Instituto de Matemática
e Estat́ıstica da Universidade Federal Fluminense (UFF). Uma das
ações é a criação do site: http://mulheresnamatematica.sites.uff.br/,
que é o primeiro site brasileiro com o objetivo de trazer ao con-
hecimento da comunidade cient́ıfica, em particular da comunidade
matemática, a trajetória acadêmico-cient́ıfica de mulheres na Matemática,
com seus desafios e conquistas. Entrevistas, v́ıdeos e estat́ısticas são
apresentadas no site. Uma outra ação do projeto é a ação “Va-
mos à escola!”, onde realizamos atividades com meninas, e meninos,
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Também participamos
de encontros, simpósios e congressos divulgando nosso trabalho e
organizamos eventos sobre a temática da participação feminina na
Matemática e áreas afins, como a Ciência da Computação e Engen-
harias.
Historicamente, no âmbito mundial, a Matemática é uma profissão
masculina [1]. No caso do Brasil, de acordo com o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisa (Inep), nos últimos dez anos houve um au-
mento de cerca de 54% no número de mulheres brasileiras que se for-
maram em engenharia eletrônica, 45% nas formadas em engenharia
de produção e 30% em engenharia qúımica e engenharia civil. Mas
quando olhamos para os números mais de perto, vemos que a parcela



de mulheres nas chamadas ‘ciências duras’ ainda está longe de se
equiparar à de homens. Se, nas ciências em geral, as mulheres já
são 50% dos pesquisadores em atividade no Brasil, nas áreas exatas
são apenas 30% e, nas engenharias, 26%, de acordo com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cient́ıfico e Tecnológico (CNPq)[2].
O número reduzido de mulheres nas Ciências Exatas e da Terra,
em particular na Matemática, ajuda a perpetuar a diferença entre o
número de homens e mulheres cientistas e implica numa perda ines-
timável de posśıveis talentos. Assim, esperamos que nosso projeto
colabore de alguma forma para reverter esta situação. Destacamos
que contamos com um coletivo de alunas no projeto: duas alunas do
curso de graduação em Matemática da UFF e duas ex-alunas, agora
alunas de mestrado em Matemática da PUC-Rio. Acreditamos ser
importante deixar “semente” nas alunas de graduação de nossa in-
stituição e plantar “semente” nas jovens alunas da escola básica que
visitamos.
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