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Resumo

O projeto ”Caboclas Kirimbaua Auaeté” na Ciência é um projeto de
um grupo de professoras do Departamento de Matemática da Universi-
dade Federal do Amazonas, que busca compreender o quadro escasso
de meninas nas ciências exatas, reduzir obstáculos e incentivar o inter-
esse pela área cientı́fica. Neste trabalho apresentaremos as atividades
que estão sendo desenvolvidas pelas alunas das escolas selecionadas
da cidade de Manaus-AM, além do processo de implementação e re-
sultados parciais.

Introdução

Pesquisas recentes apontam a ocorrência de um menor percentual de
mulheres, na área cientı́fica e tecnológica. Na Matemática, esse per-
centual é ainda menor, o que nos levou à questão: Como estimular
o empoderamento de meninas e mulheres nas ciências exatas? Para
elaboração aos conceitos e metodologia cientı́fica estimulamos a força
do conhecimento do feminino na natureza com suas formas e relações
através do estudo da vesica piscis, que representa uma simbologia
milenar do feminino e agrega diversos conceitos matemáticos.

Objetivo

Estimular e despertar a formação e o interesse de meninas e mul-
heres para carreiras de ciências exatas no Estado do Amazonas, aprox-
imando as escolas públicas de Educação Básica das Instituições de
Ensino Superior.

Resultados

A - Planejamento

Figura 1: Planejamento e Agenda (Fevereiro a Março)

B - Estrutura do projeto

Figura 2: Subprojetos abordam a geometria da vesica piscis

C - Resultados Parciais

Figura 3: Perfil das alunas

Figura 4: Perfil do número de alunas nos cursos de exatas da UFAM

D - Eventos realizados

Figura 5: Eventos

Conclusão

No I Encontro das Caboclas Kirimbaua Auaeté fazendo Ciência
os resultados parciais obtidos dos projetos de PIBIC Jr e PIBIC
mostraram avanço na formação cientı́fica das alunas e professores
envolvidos. Reflexões sobre as dificuldades da mulher na trajetória
das exatas, quebra de paradigmas e desafios superados foram re-
latados como frutos de ações do projeto.

Referências

[1] L Allagnat, S Berghmans, HJ Falk-Krzesinski, S Hanafi,
R Herbert, S Huggett, and S Tobin. Gender in the global re-
search landscape. Elsevier, 96, 2017.

[2] Jennifer Hunt. Why do women leave science and engineering?
ILR Review, 69(1):199–226, 2016.

Agradecimentos


