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Resumo

Este pôster versa sobre a história do Curso de Licenciatura em Matemática
da Universidade Federal de Goiás, em Jataı́, que, narra uma intensa e
profı́cua participação feminina desde a composição de seu quadro docente,
até sua estruturação foi cercado por mulheres em cargos administrativos e
pedagógicos. Faremos um esboço dessa história.

Introdução

Jataı́ é uma cidade do Sudoeste Goiano, distante cerca de 330km da Capital,
Goiânia. O curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de
Goiás abraçou o projeto de interiorização em dois momentos. O primeiro,
onde os professores eram do Instituto de Matemática e Fı́sica (à época), se
deslocavam para dar as aulas no interior. O segundo, quando sob a força de
convênio com a Prefeitura, foram contratados, via concurso público, os pro-
fessores para implantar e ampliar definitivamente novos cursos na cidade. E
esse é o perı́odo a ser narrado.

Consolidação

Sob a direção da professora Ana Cáritas Teixeira de Souza [1] em 1996,
dá-se inı́cio à primeira turma desse novo momento. A Matemática, indica a
professora Marina T. Mizukoshi [2] para a Coordenação do curso em Jataı́.
Junto a ela, as professoras Jaqueline Araújo Civardi [3] e Luciana Parente
Rocha [4], recém formadas pela Instituição, mas que passaram no Concurso.
Era uma Coordenação 100% feminina. Em 1997, após passarem em con-
curso público, contrataram as professoras Marta João Francisco Silva Souza
[6] e a professora Luciana Aparecida Elias[5].
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Ao longo do tempo

O número de mulheres na Coordenação nunca foi uma questão a ser pon-
tuada. A Matemática é o curso onde melhor se distribui a proporção entre
mulheres e homens entre os cursos das Ciências Exatas da Regional, que
são organizados em forma de Unidade Acadêmica . Hoje somos coorde-
nados pela professora Adriana Araujo Cintra [7]. A tabela exemplifica a
distribuição das mulheres ao longo dos anos.

Adriana C.

Ano Número Porcentagem
1996 3 100%

1997 5 83%

2003 4 50%

2019 5 38, 5%

Resultados

A participação da mulher nas ciências exatas necessita de exemplo, mas nos
deparamos com dificuldades especı́ficas no universo feminino. A falta de
creche, serviço de babby sitter, dificuldade de ascensão na carreira. A mu-
lher ainda é a responsável cuidadora da famı́lia na maioria dos lares, seja
qual for a composição e estrutura. Se alguém tem que abrir mão do sucesso
profissional, a sociedade elege a mulher. As exceções não raras, mas que
devem servir de exemplo de como conseguir e o desafio é que a luta seja
menos solitária e mais solidária. ı

Conclusão

A discussão sobre as mulheres da matemática no Brasil está começando
tarde, porém forte. A identificação feminina às áreas das ciências exatas se
dá também por exemplos. Outras variáveis são acrescidas diante das estru-
turas sócio-culturais do nosso paı́s. Jataı́, uma pequena cidade de um estado
que contribui para que o Brasil seja destaque negativo em morte de mulhe-
res [8]. Com isso, o paı́s mata pesquisadoras, poetas e outras tolhidas da
possibilidade de se construir um melhor destino para o paı́s e para a ciência.
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• às professoras que autorizaram a exposição da própria imagem nesse
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