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Resumo:

Este trabalho teve como objetivo apresentar um pouco do contexto histórico da participação das
mulheres no desenvolvimento da matemática, fazendo um relato da relação do gênero com esta área
de conhecimento. O intuito de pesquisar essa relação foi resgatar as dificuldades sofridas por essas
mulheres para estudar e serem reconhecidas nas ciências exatas, onde o domínio masculino é
considerado uma verdade universal até os dias atuais. Numa tentativa de entender a escassez de
nomes de mulheres nos livros didáticos de matemática e a falta de conhecimento de suas
contribuições. Foi realizado um estudo da história do feminismo, dos argumentos que apontam a
superioridade masculina, da luta contra o patriarcado, as barreiras encontradas para o acesso a
escola e a busca das mulheres pelos seus espaços na sociedade e na academia.

Palavras-chave: Mulheres. Feminismo. História da Matemática.

Abstract:

This work aimed to present a little of the historical context of the participation of women in the
development of mathematics, making an account of the relation of gender to this area of knowledge.
The purpose of researching this relationship was to recover the difficulties experienced by these
women to study and to be recognized in the exact sciences, where the masculine domain is
considered a universal truth until the present day. In an attempt to understand the scarcity of
women&39;s names in math textbooks and the lack of knowledge of their contributions. A study was
made of the history of feminism, the arguments that point to male superiority, the struggle against
patriarchy, the barriers to access to school, to books, to the dissemination of their works and the
search for women through their spaces in society and at the academy.

Keywords: Women. Feminism. History of Mathematics.

Resumen:

Este trabajo tuvo como objetivo presentar un poco del contexto histórico de la participación de las
mujeres en el desarrollo de las matemáticas, haciendo un relato de la relación del género con esta
área de conocimiento. La intención de investigar esta relación fue rescatar las dificultades sufridas por
esas mujeres para estudiar y ser reconocidas en las ciencias exactas, donde el dominio masculino es
considerado una verdad universal hasta los días actuales. En un intento de entender la escasez de
nombres de mujeres en los libros didácticos de matemáticas y la falta de conocimiento de sus
contribuciones. Se realizó un estudio de la historia del feminismo, de los argumentos que apuntan a la
superioridad masculina, de la lucha contra el patriarcado, las barreras encontradas para el acceso a la
escuela y la búsqueda de las mujeres por sus espacios en la sociedad y en la academia.

Palabras clave: Mujeres. El feminismo. Historia de las matemáticas.

Introdução

A construção dos movimentos políticos é feita a partir de pilares de lutas que depois vão evoluindo em
torno dos seus objetivos. Conhecer a história é fundamental para o entendimento deste movimento.

O feminismo defende a igualdade de direitos, luta contra a superioridade dos homens culturalmente
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imposta sobre as mulheres. Segundo Costa (1998, p. 25), “poderíamos definir o feminismo como a
consciência adquirida sobre a situação de subalternidade da mulher na sociedade, bem como da
necessidade de se estabelecer iniciativas políticas para modificar essa situação”.

O movimento feminista é considerado moderno, surge nas “idéias iluministas e das idéias
transformadoras da Revolução Francesa e da Americana e se espalha, em um primeiro momento, em
torno da demanda por direitos sociais e políticos” (COSTA, 2009, p. 1).

A dominação sobre as mulheres se inicia no patriarcado familiar e se estende para todas as instâncias
da sociedade. A história mostra que desde criança a mulher era destinada exclusivamente a ter
funções domésticas, ser esposa e mãe eram as principais participações da mulher na sociedade.

No Brasil, o direito à educação para as mulheres no ensino público só foi sancionado em 1827,
mesmo sendo um ensino opressor. Antes desta data os conventos eram espaços para o acesso à
educação das mulheres e no século XIX mulheres ricas tiveram acesso a escolas particulares que
começaram a surgir. Os currículos eram diferenciados e com conteúdos específicos destinados às
mulheres.

A nossa primeira legislação específica sobre o ensino primário, após a
independência, foi a lei de 15 de outubro de 1827, conhecida como Lei Geral,
que padronizou as escolas de primeiras letras no país, contemplando a
discriminação da mulher. Elas não aprendiam todas as matérias ensinadas
aos meninos, principalmente as consideradas mais racionais como a
geometria, e em compensação deveriam aprender as ‘artes do lar’, as prendas
domésticas (STAMATTO, 2014, p.5).

Diante de avanços e retrocessos, o quadro da escolarização de mulheres provoca discussões.
Segundo Rosemberg (2001),

[...] a dominação de gênero no plano da política educacional tem significado,
nos planos internacional e nacional, atentar para a discriminação contra as
mulheres. No cenário internacional, o UNICEF assumiu a dianteira. Com
efeito, após a adoção, em 1989, pela Assembléia Geral das Nações Unidas,
da convenção dos Direitos da Criança, o Conselho Executivo do UNICEF
elegeu a “menina” (girl child) como foco de suas prioridades para a década de
90. O documento The Girl Child: An Investment in the Future, publicado pela
primeira vez em 1990, parece constituir o ponto de partida. O título já denota a
concepção de criança subjacente: o(a) adulto(a) que será (ROSEMBERG,
2001, p. 516).

Conferências internacionais na década de 1990 foram realizadas sobre o tema
mulher/desenvolvimento/educação. Metas foram criadas para garantir o acesso a educação igual ao
dos homens, eliminar todos os estereótipos de gênero nas escolas, e eliminar as barreiras, como a
gravidez (ROSEMBERG, 2001). Diante das análises realizadas por Rosemberg (2001), a evasão
escolar de mulheres foi diminuindo e a escolarização aumentando.

Historicamente a educação para mulheres não foi um processo fácil, vencer as barreiras da
discriminação foi um desafio. Nas ciências exatas, especialmente na Matemática, as barreiras foram
ainda maiores, é possível observar nos livros da educação básica que grandes descobertas são
relacionadas ao gênero masculino. Apoiado na questão biológica, as mulheres não eram
consideradas capazes de demonstrar racionalidade para se dedicarem a conhecimento nessas áreas
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(Ortner, 1979).

Este artigo teve como objetivo apontar as dificuldades das mulheres da história da Matemática. Neste
texto são relatadas as barreiras encontradas para o acesso a escola, aos livros, a divulgação de seus
trabalhos e para aceitação das suas contribuições no campo da Matemática. As pesquisas foram
realizadas em livros e artigos que contemplam a luta das mulheres e a história da Matemática.

História do Feminismo

A história do feminismo é caracterizada pelo que são chamadas de ondas do movimento feministas. A
primeira onda, fim do século XIX até meados do século XX, é marcada pela luta sufragista, as
mulheres buscam o direito ao voto, lutam contra a opressão social e por seus direitos políticos. Nesse
momento várias reivindicações emergiram e foram compondo o movimento, como o direito a
educação, condições de trabalho, questões sexuais, econômicas e reprodutivas (MEYER, 2008,
p.16).

Na segunda onda (1960 - 1980) debates e questionamentos foram desencadeados na Europa, essa
fase se configura com busca do reconhecimento da produção de conhecimento, desenvolvimento de
estudos e pesquisas que compreendem a subordinação e invisibilidade política das mulheres
(MEYER, 2008). Partindo das lutas já conquistadas e dos debates já iniciados surgem novas
demandas além das sociais e políticas, “a partir de então se trava, entre estudiosas e militantes, de
um lado, e seus críticos ou suas críticas, de outro, será engendrado e problematizado o conceito de
gênero” (LOURO, 1997, p. 15).

Já se tornou lugar comum referir-se ao ano de 1968 como um marco da
rebeldia e da contestação. A referência é útil para assinalar, de uma forma
muito concreta, a manifestação coletiva da insatisfação e do protesto que já
vinham sendo gestados há algum tempo. França, Estados Unidos, Inglaterra,
Alemanha são locais especialmente notáveis para observarmos intelectuais,
estudantes, negros, mulheres, jovens, enfim, diferentes grupos que, de muitos
modos, expressam sua inconformidade e desencanto em relação aos
tradicionais arranjos sociais e políticos, às grandes teorias universais, ao vazio
formalismo acadêmico, à discriminação, à segregação e ao silenciamento
(LOURO, 1997, p. 15-16).

No século XIX, aparecem as primeiras ideias de feminismo no Brasil. As mulheres que eram umas
das forças de trabalho na indústria reivindicam melhores salários e condições de trabalho,
“influenciadas pelas idéias anarquistas e socialistas trazidas pelos trabalhadores imigrantes espanhóis
e italianos” (COSTA, 2009, p. 3).

Na América Latina o movimento é desenvolvido com a luta sufragista, no Brasil o Partido Republicano
Feminista foi criado para mobilizar as mulheres, com a finalidade de questionar as organizações
culturais e políticas que constituem a sociedade, que foram construídas no decorrer da história.
Entretanto, as sufragistas se atentam após as conquistas de 1932, que o direito ao voto não
caracteriza a incorporação da mulher na vida pública, a participação de mulheres como candidatas
aos pleitos eleitorais não é um processo tão natural (COSTA, 1998).

O movimento feminista no Brasil na década de 1970, “(...) foi significativamente marcado pela
contestação à ordem política instituída no país, desde o golpe militar de 1964” (SARTI, 2004, p.35),
apoiando-se no marxismo e com características próprias. As feministas da época eram atrizes de
teatro, professoras universitárias, estudantes, sindicalistas, ativistas vindas de movimentos populares,
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jornalistas, não se caracterizava por um perfil específico.

A resistência ditatorial marcou o feminismo brasileiro, assim, “A presença das mulheres na luta
armada, no Brasil dos anos 1960 e 1970, implicavam não apenas se insurgir contra a ordem política
vigente, mas representou uma profunda transgressão ao que era designado à época como próprio
das mulheres” (SARTI, 2004, p.37).

Estudos acadêmicos mostram que nas décadas seguintes a luta das mulheres no Brasil avançou. A
participação efetiva na resistência à ditatura e a reflexão do seu papel social, possibilitou ações que
concederam ao feminismo brasileiro subsídios para o seu desenvolvimento.

O feminismo no Brasil era denominado “movimento de mulheres”, e iniciou na classe média que ao se
articular com as classes mais populares foi se expandindo. A união com a Igreja Católica e grupos de
esquerda contribuíram para o fortalecimento, mas posteriormente afloraram-se algumas divergências
de ideias (SARTI, 2004).

Outro traço que diferencia o feminismo brasileiro foi a organização em movimentos sociais: “Os
movimentos sociais urbanos organizaram-se em bases locais, enraizando-se na experiência cotidiana
dos moradores das periferias pobres, dirigindo suas demandas ao Estado como promotor de
bem-estar social” (SARTI, 2004, p.40).

Como um resultado de todas essas lutas da década de 1980, em particular, desse “processo social,
político e cultural, deu-se uma significativa alteração da condição da mulher na Constituição Federal
de 1988, que extinguiu a tutela masculina na sociedade conjugal” (SARTI, 2004, p.42). Nessa década
alguns dilemas foram surgindo, pois o movimento não era mais concentrado em lutas homogêneas e
as mulheres passaram a ser alvo de pautas eleitoreiras.

A partir da década de 1990, foram surgindo novas situações e dificuldades em virtude de toda a
evolução das lutas e das características do contexto histórico. Impasses estruturais promoveram a
formação de duas posições feministas: a articulação política contra a opressão social e histórica da
mulher e a dimensão da subjetividade intrínseca ao teor libertário feminista; e o fato do feminismo se
referir a mulheres em contextos políticos, sociais e culturais específicos (SARTI, 2004). Neste
momento é percebida que ser mulher não é universal, cada classe tem um conceito e uma
identificação especifica, “evidenciava-se o descompasso entre seu discurso e aquele do feminismo
que se instituía no Brasil, o que aponta para a relevância social e política de pensar os limites do
feminismo em sua perspectiva universalista” (SARTI, 2004, p.44).

Mulheres na Academia

O ativismo feminista luta pela igualdade da mulher em todos os setores da sociedade. Na academia,
em particular, as mulheres conseguem seus espaços, ingressando no mundo acadêmico e
contribuem com as pautas feministas.

O feminismo entra na academia como um agente de mudança, levantando novas questões como a
organização da ordem social e política, superação da discriminação sexual e dominação patriarcal.
Discussões de desigualdades foram levantadas e também foi questionada a saúde, aborto,
sexualidade e violência, a universidade não deve ignorar as demandas sociais (CRUZ, 2006).

O caminho da práxis feminista na academia contribui para a legitimação do espaço como um local de
reflexão e ação, também proporciona a produção de conhecimento sobre o tema e proporciona o
avanço do reconhecimento do movimento.

Os estudos da mulher no Brasil iniciam nos anos 1960 com o trabalho de Heleieth Saffioti, “A Mulher
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na Sociedade de Classes”, sendo que em 1970, ganha força com o Ano Internacional da Mulher,
promovido pela ONU. Surgem de grupos feministas no Brasil, tomando como parâmetro os dos EUA e
da Europa.

A crescente mobilização e o incentivo da ONU torna possível a criação de grupos e Núcleos pelo
Brasil que estimulam a produção científica na área.

Em 1979 um passo importante no incentivo à produção científica nesta área
será dado com a criação do Grupo de Trabalho Mulher e Força de Trabalho na
ANPOCS e posteriormente, em 1980, na mesma Associação, com a criação
do GT Mulher e Política. No mesmo ano será criado o primeiro núcleo de
estudos em uma universidade brasileira, o Núcleo de Estudos da Mulher -
NEM -, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Fruto da
iniciativa de Fanny Tabak, a criação deste Núcleo será um exemplo a ser
seguido, imediatamente, por muitas outras estudiosas em outras regiões do
país (COSTA, 1994, p. 390).

Diante dos avanços das produções cientificas e a dificuldade de se separar das questões ativistas das
ruas muitos desses trabalhos sofreram resistências dentro das academias.

O Centro-Sul do Brasil respondia pela concentração desses estudos, a maioria dos recursos para o
fomento das pesquisas era concentrada nessas regiões. No Norte e Nordeste as dificuldades
financeiras e geográficas dificultavam o acesso a informações.

Cientes desses problemas, entidades como a ANPOCS e a ABA vêm
apoiando a formação de grupos de estudos bem como a realização de
encontros regionais no Norte-Nordeste, contribuindo, assim, para uma
aproximação e o necessário intercâmbio entre pesquisadores da região
(COSTA, 1994, p. 393).

Esses encontros foram de grande importância para o desenvolvimento das pesquisas sobre mulher
no Norte e Nordeste e romperam o isolamento dos núcleos desta região. O REDOR – Rede Feminista
Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares Sobre a Mulher e Relações de Gênero,
surge em 1992, em Salvador sob a coordenação do NEIM (Núcleo de Estudos Interdisciplinares
Sobre a Mulher e Relações de Gênero), Órgão Suplementar da UFBA (Universidade Federal da
Bahia), para ajudar na organização e dar visibilidade às pesquisas da região.

As pesquisas acadêmicas contribuíram na luta do movimento feminista, neste local foi estabelecido
um espaço de reflexão e ação com uma representação de legitimidade que a academia proporciona
para as discussões. Os conhecimentos científicos produzidos dão suporte aos debates e contribui
para a efetiva prática em projetos que proporciona a mudança no processo de desenvolvimento e
reconhecimento do feminismo.

Matemática e Gênero

A Matemática é considerada uma área de conhecimento masculina. Esse discurso é repetido há tanto
tempo que se tornou uma verdade universal, e internalizado inclusive pelas mulheres. Aspecto
refletido nas escolhas acadêmicas das mulheres que optam por cursos de graduação que são
considerados como “femininos”, por exemplo, o curso de Pedagogia.
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As relações de poder estão diretamente ligadas às questões de gênero, este conceito estrutura a
organização da sociedade, apoiado nas construções e legitimações do poder que se perpetua na
sociedade. Como exemplo desta organização tem o patriarcado que se desenvolve nas divisões entre
os sexos, baseando a explicação da subordinação das mulheres como uma necessidade masculina
de dominar.

O princípio da continuidade geracional restaura a primazia da paternidade e
obscurece o trabalho real e a realidade social do esforço das mulheres no ato
de dar à luz. A fonte da libertação das mulheres reside numa “compreensão
adequada do processo de reprodução”, numa avaliação das contradições
entre a natureza do trabalho reprodutivo das mulheres e a mistificação
ideológica (masculina) deste (SCOTT, 1995, p. 77).

Para Ortner (1979), o status secundário feminino na sociedade é uma verdade universal. Esse
processo não se transforma com uma reclassificação de tarefas e papéis, a cultura tem grande
influencia neste processo e aponta a natureza altamente persuasiva neste contexto.

A dificuldade da mulher na Matemática está diretamente ligada com a relação que Ortner (1979)
argumenta como pontos que aproximam a mulher da natureza, a psicologia e a psique feminina, que
está diretamente ligada à emotividade e a irracionalidade.

A Matemática está associada à razão e ao raciocínio lógico, assim diante do discurso desenvolvido
uma barreira é estabelecida entre esta área de conhecimento e as mulheres.

Essa racionalidade constitui os modos “válidos” de se fazer matemática, que,
em sua intenção e método, engendram uma produção discursiva permeada
para a valorização da exatidão, da certeza, da perfeição, do rigor, da
previsibilidade, da universalidade, da indubitabilidade, da objetividade, das
“cadeias de razões” da linearidade etc. E se institui como “verdade” e institui
“verdades” sobre a matemática na sociedade ocidental, seja nos espaços não
escolares, seja na escola (SOUZA; FONSECA, 2009, p. 604).

Segundo Foucault (2012), os discursos são compostos por signos, e este são utilizados para moldar
os sujeitos, e validar a ordem de poder na sociedade.

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de
procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade
(FOUCAULT, 2012, p. 8-9).

Os discursos engendrados estabelecem e determinam as identidades, produz sujeitos de
determinados tipos, que disputam espaços nas práticas sociais ditas como verdadeiras, e assim
fabricam verdades sobre relações de gênero e matemática (SOUZA; FONSECA, 2009).

Partindo deste ponto de vista, excluir o gênero feminino proporciona um controle e a afirmação da
superioridade masculina, baseado na incapacidade. Alimentar este discurso garante um lugar de
destaque que não pode ser alcançado e teoricamente não pode ser questionado, pois tem um bom
argumento fortalecido pela cultura. Assim,
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[...] esse caminho da razão constitui e reativa o aparecimento do enunciado de
que “Homem é melhor em matemática do que mulher”, porque promove a
homogeneização de um certo modo de raciocinar, tomado como forma
universal de compreender, universalidade que nega as diferenças (SOUZA;
FONSECA, 2009, p. 605).

Ultrapassar a barreira do discurso e defender um espaço no campo da matemática não é uma tarefa
fácil para as mulheres. Inicialmente na educação feminina a diferenciação do currículo era um
procedimento comum, nele estava contido o era entendido como o que seria possível ser aprendido e
pertencente ao mundo delas. Atualmente essas barreiras são amenizadas, mas existem, não de
forma tão direta, mas o conjunto de signos e os discursos proferidos nas escolas, afirmam a
pertinência da matemática como um campo masculino.

Os livros didáticos de matemática são um bom exemplo deste fato, são comuns situações problemas
envolvendo jogos de futebol, figuras de carros e objetos considerados, no Brasil, como elementos do
mundo “masculino”, cenários que não despertam o interesse das meninas envolvidas no processo de
ensino e aprendizagem. Além disso, os nomes masculinos são mais utilizados e também profissões
consideradas não tipicamente femininas, são mais citadas nesses recursos didáticos.

A vida escolar de meninos e meninas é marcada pelas diferenças de
comportamentos e desempenhos entre os dois gêneros. O sucesso na
Matemática constitui um desafio dos sistemas educativos, não só porque a
matemática é considerada como uma das disciplinas fundamentais do
currículo escolar, mas também pela sua contribuição estruturante no
desenvolvimento do conhecimento cognitivo e pelo caráter instrumental da
maioria das aprendizagens matemáticas na vida adulta (SANTOS; CARDOSO,
2012, p. 4).

Pesquisas nos anos iniciais apontam que as dificuldades das meninas nesse campo de conhecimento
é resultado de uma educação realizada de forma patologizada e normatizadora. Diferenciação nas
formas de ensinar meninas e meninos e todos os aparatos para o favorecimento da evolução
cognitiva masculina na área das ciências exatas resultam no fracasso concebido como comum do
sexo feminino na idade adulta (WALKERDINE, 1995, apud, SANTOS; CARDOSO, 2012).

[...] as reflexões sobre relações de gênero aparecem muito timidamente nas
pesquisas e dificilmente se estabelecem como o foco das investigações. As
tensões que se estabelecem nessas relações e que envolvem conhecimentos
e práticas matemáticas parecem-nos, porém, decisivas na análise de diversos
fenômenos que preocupam educadores e pesquisadores da Educação
Matemática. Nesse sentido, ao discutirmos a emergência do conceito de
gênero nas pesquisas sobre Educação, bom como suas nuances e
repercussões, apontamos para a importância de sua adoção como categoria
de análise para o campo da Educação Matemática, ressaltando os
deslocamentos que se encontram implicados em tal adoção (SOUZA;
FONSECA, 2009, p. 30-31).

A transformação das práxis na Matemática, gênero e sexualidade, é importante e como consequência
pode resultar na diminuição das diferenças na área da Matemática em relação ao desempenho das
meninas na sala de aula, nos testes escolares e também nos testes de avaliação diagnóstica em larga
escala que avaliam os índices de desenvolvimento em todas as áreas dos alunos das redes de ensino
no Brasil.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/as_relacoes_de_genero_na_historia_da_matematica_as_mulheres_matem.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Segundo Louro (1997), a escola moderna “fabrica sujeitos”, procedimentos institucionais
concretizados de forma quase imperceptível, reforçam as desigualdades e diferenças. As relações
das diferenças na escola estão associadas a mecanismo de classificação ordenamento e
hierarquização. “Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporados por
meninos e meninas, tornam se parte de seus corpos” (LOURO, 1997, p. 61).

Currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem, materiais
didáticos, processos de avaliação são, seguramente, loci das diferenças de
gênero, sexualidade, etnia, classe — são constituídos por essas distinções e,
ao mesmo tempo, seus produtores. Todas essas dimensões precisam, pois,
ser colocadas em questão (LOURO, 1997, p. 64).

As mulheres na História da Matemática

Durante séculos, tempos de dominação predominantemente masculina, o cenário de exclusão das
mulheres nas ciências exatas era uma realidade ainda mais marcante. Fatos mostram a superioridade
que se vivia na sociedade da época se refletia no campo do conhecimento. A maioria das grandes
descobertas na Matemática é atribuída a homens, panorama que reforça a consolidação do discurso
repetido que esta área é tipicamente masculina.

Mesmo com todas as exclusões e barreiras propostas, as mulheres foram presentes na história da
matemática. Elas trouxeram contribuições e também inspiraram outras mulheres a estudar esta área
de conhecimento. Abriram caminhos para que as universidades e instituições de ensino
reconhecessem a capacidade intelectual do sexo feminino na área de ciências exatas.

Diante deste fato, apresentam-se algumas mulheres que foram fundamentais neste processo.

Hipátia de Alexandria

Nasceu no ano 370 d.C. em Alexandria, filha de Têon, um matemático grego que fez comentários em
vários livros importantes da história da Matemática, incluindo Os Elementos de Euclides, ofereceu a
sua filha a oportunidade de conhecer e estudar este campo do saber. De acordo com a história
trata-se da primeira mulher que se dedicar à matemática. Filósofa, se destacou na medicina e
matemática, ajudou seu pai nos comentários e revisões de livros como “A aritmética de Diofanto”,
“Secções Cônicas de Apolônio”, “Os Elementos”. Ministrou aulas de matemática e filosofia, muito
elogiada e bastante frequentada. Muitos dos seus escritos foram perdidos, alguns encontrados no
século XV, na biblioteca do Vaticano (EVES, 2004).

Diante do contexto de intolerância da época e sua postura contra o cristianismo, foi acusada de
heresia e de defesa do paganismo, comportamento considerado inadequado principalmente a uma
mulher, o que provocou a ira de Cirilo, um bispo de Alexandria, que depois foi canonizado e virou
“São Cirilo”. Assim, o desfecho trágico foi inevitável, arrastada e cruelmente assassinada no dia 08 de
março do ano 415 d.C, com seus restos mortais lançados ao fogo. A sua morte marca o fim de
Alexandria como centro da matemática (BOYER, 1974).

Maria Gaetana Agnesi

Primeira mulher matemática ser reconhecida no meio científico da época nasceu em 1718, em Milão.
Também educada pelo seu pai, um professor de matemática da Universidade de Bolonha. Desde
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pequena já se mostrava precoce, poliglota fala latim, grego, hebraico, francês, alemão e espanhol.
Aos 20 anos publicou O Tratado de Propositiones Philosophiacae, onde várias teses de diversas
áreas, como matemática, lógica, mecânica, gravitação, química, botânica, resultado das discussões
entre os intelectuais na casa de seu pai. Sua publicação Instituzioni Analitiche, contemplava a
matemática elementar e avançada, estruturada de forma didática para servir como manual destinado
ao ensino (EVES, 2004).

Agnesi defendia o ensino superior para as mulheres. O papa Benedito XIV, em 1749, a nomeou como
membro honorário da Universidade de Bolonha e lhe indicou como professora de Matemática e
Filosofia Natural (MORAIS FILHO, 1996). Mas não foi a ela permitido exercer a profissão, já que a
Itália se opunha a instruções de mulheres.

Uma curva de muitas propriedades na matemática é conhecida como “curva de Agnesi”, nome
resultado de várias interpretações das traduções dos seus estudos. Trata-se de uma curva cúbica,
muitos que a utilizam não sabem que este nome se trata de uma mulher e de suas contribuições para
esta a área de conhecimento.

Após a morte de seu pai, se dedicou apenas a vida religiosa, dando aulas de catecismo, ajudando os
pobres e doentes. Morreu em 1799, aos 81 anos.

Sophie Germain

Desde bem cedo se interessou pela matemática, nasceu em Paris no ano 1776. Impedida por seus
pais a se dedicar aos estudos de matemática, por ser considerada uma área de conhecimento
impropria para mulheres na época. Escondia-se em seu quarto onde lia os livros obtidos na biblioteca
do seu pai. Não podendo cursar o ensino superior, ouvia as explicações dos professores do lado de
fora das salas de aula e recebia notas de aulas cedidas por alunos, era a alternativa utilizada para se
desenvolver nos estudos.

Sob um pseudônimo masculino, M. Leblanc, se correspondia com matemáticos ilustres como
Lagrange e Gauss. Recebeu diversos elogios por seus trabalhos submetidos com este nome, e até
prêmio foi concedido pela Academia de Ciências da França (EVES, 2004). Após revelar sua
identidade foi aceita pelos seus pares, desenvolveu trabalhos importantes nas áreas de Álgebra,
Teoria dos Números e Geometria Diferencial. Foi indicada por Gauss para receber o título de Doutor
Honoris Causa, que só foi efetivado após a sua morte em 1831.

Mary Fairfax Somerville

A dificuldade de ter acesso aos estudos foi uma realidade para Mary Fairfax Somerville, nasceu na
Escócia em 1780 e estudou com as notas de aula de seu irmão. As dificuldades enfrentadas por uma
mulher no século XIX eram tão evidentes, que para ela poder ter o livro “Os Elementos de Euclides”,
precisou pedir a seu irmão que o comprasse, pois era uma leitura considerada imprópria para as
jovens da época (EVES, 2004).

Aos 24 anos, casou-se, seu então marido não estava de acordo com os seus interesses intelectuais.
Ficou viúva apenas três anos depois de casada, recebeu uma boa herança, o que lhe proporcionou a
possibilidade de se dedicar aos estudos. Casou-se novamente, mas este matrimônio não representou
impedimento para o seu desenvolvimento intelectual.

Sua obra The Mechanisms of Heavens, foi uma referência nos estudos de matemática e física da
época, se desenvolveu especialmente nos estudos de mecânica celeste. Primeira mulher na
Sociedade Real Inglesa de Astronomia, e a Sociedade Real Inglesa de Ciências. Um busto foi feito
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em sua homenagem, “entretanto, ela nunca pôde vê-lo, já que mulheres não podiam entrar no prédio
dessa Sociedade” (MORAIS FILHO, 1996). Trabalhou até a sua morte aos 92 anos, em 1872.

Sonja Kovalevsky

De uma família da nobreza russa, nasceu em 1850. O encantamento pela matemática foi
desencadeado por um episódio familiar, quando as paredes do seu quarto foram revestidas pelo seu
pai por páginas de anotações de cálculo, o que despertou a sua curiosidade e determinação em
entendê-las.

Em São Petersburgo, aos 17 anos, estudou cálculo com um professor particular, pois por ser mulher
fora impedida de frequentar a universidade na Rússia. Uma saída encontrada foi um casamento
arranjado com Vladimir Kovalevsky, para poder estudar no exterior. Mas em Berlim, a universidade
não aceitou a sua matrícula por se tratar de uma jovem do sexo feminino. Por intermédio de
professores que conheciam o potencial da jovem, ela foi aceita como aluna particular. O professor
Weierstrass repetia suas aulas da universidade para ela, com quem estudou o equivalente ao curso
universitário de matemática. Foi concedido a ela o grau de Doutora em Filosofia pela Universidade de
Gottingen, isenta de fazer o exame oral, resultado de o seu artigo ser de excelente qualidade
científica. Recebeu prêmio da Academia Francesa e como professora de matemática na Universidade
de Estocolmo trabalhou até a sua morte em 1891(EVES, 2004).

Emmy Noether

A alemã Emmy Noether nasceu em 1882, importante nome no campo da álgebra. Filha de um
matemático algebrista respeitado na Universidade de Erlanger, por este motivo não teve dificuldades
em ter o acesso à educação principalmente no ensino superior. Tornou-se doutora com a tese sobre
“Sistemas Completos de Invariantes para Formas Biquadradas Ternárias”, foi sucessora do seu
orientador (Vasconcelo; Leite; macedo, 2012).

Estudou em Gottingen, onde superou a objeção da faculdade de não aceitar mulheres. Ao ser
contratada para lecionar desafios foram ainda maiores, pois não era admitido que uma pessoa do
sexo feminino ensinasse homens e principalmente militares. Diante das argumentações baseadas na
sua capacidade, conseguiu o cargo de professora de forma extraordinária, exercido até o ano de
1933, quando o governo nazista exerceu o seu poder para dominar e proibir certas condutas.
Mudou-se para os Estados Unidos onde garantiu um lugar no Instituto de Estudos Avançados de
Princeton, onde faleceu em 1935 (EVES, 2004).

Charlotte Scott

Primeira inglesa a receber o título de doutora, considerando todas as áreas de conhecimento. Doutora
em matemática pela Universidade de Londres nasceu em 1858. Professora com grande preocupação
com a excelência dos seus ensinamentos científicos. Seus estudos focados na geometria das curvas
trouxeram contribuições para a matemática. Desenvolveu uma participação ativa na fundação da
Sociedade Matemática de Nova York, em 1894. Faleceu em 1931(EVES, 2004).

Elza Furtado Gomide
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A primeira doutora brasileira em Matemática com a tese sobre o Teorema de Artin-Weil (1950),
herdou do seu pai e do seu avô a admiração pela disciplina, ambos eram professores de matemática.
Nasceu em São Paulo no ano de 1925, estudou em casa até os 11 anos, onde a partir daí frequentou
o ginásio da cidade onde morava. Aos 16 anos, em 1942, cursou Física da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e paralelamente Matemática. Em 1944 foi convidada
a ser professora assistente de Análise Matemática na FFCL (Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo) (LIMA; SILVA, 2012).

A primeira mulher brasileira a obter o título de Doutor em Ciências, em 1950,
com área de concentração em Matemática, numa época em que não havia
PósGraduação Stricto Sensu no Brasil. Foi chefe do Departamento de
Matemática da Faculdade de Filosofia, onde estruturou os cursos de
Bacharelado e Licenciatura em Matemática. Fez PósDoutorado no Instituto
Henry Poincaré, na cidade de Paris na França no período de 1962 a 1963.
Traduziu obras importantes para o português, tais como o livro História da
Matemática, de Carl Boyer (VASCONCELO; Leite; Macedo, 2012, p. 3141).

Nas pesquisas trabalhou em Análise Matemática e publicou muitos artigos, foi uma das fundadoras da
Sociedade de Matemática de São Paulo. Enquanto chefe do Departamento de Matemática dedicou-se
a assuntos sobre a melhoria do ensino, participou do Fórum das Licenciaturas organizado pela
Universidade de São Paulo (USP). Atuante no processo de Reforma Universitária, que ocorreu em
1970, onde foi fundado o Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

A criação do Instituto ocorreu em 15 de janeiro de 1970 pela Reforma
Universitária, que reuniu num só instituto os docentes de matemática,
estatística e ciência da computação dos vários estabelecimentos da USP, em
particular os da Escola Politécnica, da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras, da antiga Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, da
Faculdade de Higiene e Saúde Pública e do antigo Instituto de Pesquisas
Matemáticas. Com a implantação do novo Estatuto da USP, baixado em
outubro de 1988, a Universidade manteve e ampliou as atribuições básicas
desta Unidade. Com a aprovação de seu Regimento Interno em 1993, foram
institucionalizados os quatro Departamentos, os seis cursos, com a inserção
do novo curso de Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional no
início no primeiro semestre de 2002, e os centros de apoio que hoje
constituem a estrutura mestra de sua atuação (IME-USP, 2018).

Elza Gomide trabalhou na Universidade de São Paulo (USP) até o ano 2000. Faleceu em 2013, aos
88 anos.

Conclusão

A reflexão sobre a história das mulheres no desenvolvimento da matemática e todas as dificuldades
sofridas, evidencia a escassez dos nomes femininos nos estudos da área. Esse fato pode ser
explicado pelo processo de grande preconceito, submissão, dificuldades ao acesso a educação, ou
seja, barreiras sociais e políticas impostas para impedir a ascensão de mulheres. A história em sua
amplitude é masculina, as mulheres estão pelas bordas, a sua inserção não é uma opção teórica e
sim política. Essa mulher tem raça, tem cor, todos os sujeitos constroem a história.
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No contexto atual a luta é evidente, e o reflexo é visto na sociedade, as mulheres tomando os seus
espaços e sendo protagonistas de suas histórias. No Departamento de Matemática da Universidade
Federal de Sergipe cerca de 20% do corpo docente é composto por mulheres, o que não representa
numericamente a inclusão de mulheres no cenário social, mas pode ser reconhecido como um avanço
no âmbito das ciências exatas.

Os símbolos são culturalmente estabelecidos e conceitos normativos são evidenciados em
representações, como pode ser visto na educação, nas religiões, na política, na sociedade. A
repetição desse discurso reproduz e reforça esses comportamentos ao longo das gerações, com o
apoio nas características físicas, sociais e psicológicas, fortemente construídas como femininas.
Romper com estas representações não está apenas em proporcionar cotas e condições de trabalho,
as questões culturais também devem ser questionadas. Essas modificações passam pelas propostas
educacionais para fazer a transformação e manutenção das visões culturais.
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