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Resumo

Pouco se tem conhecimento da participação de mulheres nas ciências e
matemática. Nos últimos anos, muito se tem discutido questões referentes
à equidade de gênero e alguns tra balhos vem nesse sentido pensando na
equidade de gênero também nos espaços cientı́cos. O presente trabalho
busca identicar as possı́veis causas dessa discrepância observada em âmbito
nacional e identicar de que forma se dá a participação das mulheres nos cur-
sos de matemática na região do Triângulo Mineiro. Para isso, espera-se,
através de pesquisa docu mental e bibliográca, analisar a participação fem-
inina nas universidades federais e estadual da região, utilizando para tanto
os dados de alunos ingressantes nos cursos de graduação e pós graduação,
além de analisar de que forma essa participação se dá posteriormente, como
docentes nos departamentos de matemática.

Introdução

Ao longo da história, pouco se tem conhecimento da participação de mu
lheres no desenvolvimento cientı́fico, o que nos faz questionar as razões
pelas quais isso ocorre. No que tange a matemática, podemos citar algu-
mas mulheres cujos trabalhos e estudos foram relevantes pra diversas áreas,
dentre as mais conhecidas temos Hipátia de Alexandria (370-415), consid-
erada a primeira mu lher matemática da História, que se dedicou a diver-
sas áreas do conhecimento, tais como Filosofia, Matemática, Astronomia e
Poesia; Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), matemática italina que desen-
volveu estudos na área de análise algébrica e infinitesimal; Emmy Noether
(1882-1935), considerada 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 desenvolver estudos em
fı́sica teórica. (Fernandez et al, 2018) Mesmo considerando que essas são
de relevância significativa para a matemática e estão entre as mais conheci-
das das mulheres, ainda assim o reconhecimento é menor se comparado a
homens que contribuı́ram para o desenvolvimento das ciências.
O pouco reconhecimento dado a essas e outras mulheres cientistas é re-

flexo dos aspectos da sociedade na qual estamos inseridos no que se refere
às questões de gênero. De acordo com Brech (2013), “Os papéis sociais im-
postos 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 sejamos menos de 50%
já no ingresso da graduação”.
No Brasil, apenas em 1827 surge uma lei sobre educação das mulheres em

escolas elementares e só 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 universidades brasileiras é do sexo feminino.
“Dados do último Censo da Educação Superior, de 2012, coletados pelo In-
stituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anı́sio Teixeira (Inep),
confirmam que o universo acadêmico registra maior número de matrı́culas
de mulheres, em cursos de graduação presenciais” (Motta, 2014). Apesar
dos altos ı́ndices de mulheres matriculadas em cursos de graduação, trabal-
hos como o de Ca valari (2010) e Rezende e Quirino (2017) nos mostram que
esses ı́ndices não são tão altos entre os cursos de Ciências Exatas e sobretudo
nos cursos de pós-graduação.
A pesquisa em História da Matemática nos leva a descobrir fatos que po

derão providenciar maior compreensão e significado de eventos passados
para explicar a situação presente ou estado atual do fenômeno estudado, além
da possibilidade de relacionar o estudo em História com questões sociais,
possibi litando melhor entendimento da sociedade.
Nesta proposta, esperamos através de uma pesquisa de caráter exploratório

bibliográfico e descritivo, com base na pesquisa documental, verificar de que
forma se dá a participação feminina nas universidades selecionadas e com-

preender os aspectos por trás dos possı́veis resultados obtidos dessa análise.

Objetivos

O objetivo da pesquisa é analisar a participação das mulheres na matemática,
considerando a presença destas nos cursos de graduação, pós-graduação e
na docência em matemática nas universidades 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).

Conclusão

O trabalho se encontra em andamento. Até o momento temos alguns dados
coletados, como por exemplo, a quantidade de alunas no curso de Licen-
ciatura em Matemática da UFTM, uma das Universidades que oferecem o
curso no Triângulo Mineiro. Também conseguimos dados da Universidade
de Uberlândia (UFU), outra universidade que oferece o curso de Licenciatura
em Matemática no campus sede e em Ituitaba. Faltam os dados da Univer-
sidade Estadual de Minas Gerais em ituiutaba, onde funcionou um curso de
licenciatura em Matemática até 2015. Após encontrarmos os dados os anal-
isaremos e poderemos efetuar conclusões mais precisas.
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