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“Mas quando uma mulher, devido a seu sexo, 
a nossos costumes e preconceitos, encontra 
infinitamente mais obstáculos do que os 
homens em familiarizar-se com seus intricados 
problemas e, ainda assim, supera tais barreiras 
e desvenda aquilo que está mais escondido, ela 
sem dúvida tem a mais nobre coragem, 
extraordinário talento e gênero superior.” 
(GARBI, 2009, p. 422). 
Gauss, numa carta a Sophie Germain, 
referindo-se ao trabalho dela 



RESUMO 
 

No presente trabalho discutimos sobre a desigualdade de gênero na matemática, visto que ao 
longo do tempo muitas mulheres se dedicaram ao estudo dessa ciência. Essas mulheres não 
tinham permissão e muito menos incentivo para estudar e participar da construção dessa 
ciência, e mesmo assim participaram ativamente. Mas, historicamente falando, o nome dessas 
mulheres não é citado ou reconhecido da maneira como deveria ser. Pensando nisso, falamos 
de mulheres que fizeram parte da construção da história da matemática e que deixaram grandes 
contribuições. Também falamos de matemáticas brasileiras que contribuíram para a 
matemática no Brasil. Em seguida, apresentamos a pesquisa realizada a partir dos sites oficiais 
das Universidades Federais do Brasil nos cursos presenciais de matemática, analisando o 
número de professores e professoras nesses cursos. Por fim falamos da relação entre os prêmios 
matemáticos e as mulheres e sobre Maryam Mirzakhani, a primeira e única mulher a receber a 
Medalha Fields. Também falamos sobre iniciativas que buscam aproximar as meninas da 
matemática. O estudo mostrou os desafios e preconceitos sofridos pelas mulheres que se 
propuseram a estudar matemática ao longo do tempo e que apesar da participação ativa que as 
mulheres têm, a matemática ainda é uma área majoritariamente masculina. 
 
 
 
Palavras-chave: Desigualdade de gênero. Mulheres na matemática. Contribuição feminina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 



 
 

In this paper, we discuss gender inequality in mathematics, as over time many women have 
dedicated themselves to the study of this science. These women were not allowed, let alone 
encouraged, to study and participate in the construction of this science, and yet they actively 
participated. But, historically speaking, these women's names are not mentioned or recognized 
in the way they should be. With this in mind, we are talking about women who were part of 
the construction of the history of mathematics and who left great contributions. We also talk 
about Brazilian mathematicians who contributed to mathematics in Brazil. Then, we present 
the research carried out from the official websites of the Federal Universities of Brazil in face-
to-face mathematics courses, analyzing the number of teachers in these courses. Finally, we 
talk about the relationship between mathematical awards and women and about Maryam 
Mirzakhani, the first and only woman to receive the Fields Medal. We also talk about initiatives 
that seek to bring girls closer to math. The study showed the challenges and prejudices suffered 
by women who proposed to study mathematics over time and that despite the active 
participation that women have, mathematics is still a predominantly male area. 
 

 
 

Keywords: Gender inequality. Women in math. Female contribution. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

    Durante séculos as mulheres foram subjugadas e diminuídas para caberem num papel que os 

homens designaram para elas. Elas eram vistas como seres secundários, que deviam ser 

dependentes dos homens, devendo assim obediência e servidão, primeiro ao pai e depois ao 

marido. As funções das mulheres eram, unicamente, reproduzir, cuidar da casa, do marido e 

dos filhos. 

    Por serem vistas desse modo, não era permitido às mulheres acesso à educação formal, sendo 

considerado até vergonhoso diante da sociedade, uma mulher seguir algo que não era sua 

“função’’. Também, a razão era vista como algo intrínseco ao homem, já à mulher cabia a 

emoção. Assim, os únicos estudos permitidos à mulher, eram os relacionados às tarefas 

domésticas, a fim de satisfazer as necessidades do marido, e mais adiante, dos filhos. 

    Esse pensamento antiquado persistiu durante muito tempo ( e ainda persiste), tornando a 

ciência, em particular a matemática, algo predominantemente masculino. A matemática surge 

da necessidade do homem de contar e medir coisas, e evolui, também, de acordo com essa 

necessidade. Quando se pensa no surgimento e na evolução da matemática, aparecem muitos 

nomes masculinos, tais como: Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides, Arquimedes, entre tantos 

outros. Se parar para pensar em mulheres que contribuíram para o desenvolvimento da 

matemática, poucos nomes, ou talvez nenhum, apareçam de forma natural. Essa pré-disposição 

a pensar apenas em nomes masculinos quando se fala de matemática traz um questionamento 

muito importante: não existiram mulheres que colaboraram de forma significativa para a 

construção da história da matemática, ou, “uma vez que a ciência tem se caracterizado como 

masculina, ora excluindo mulheres, ora negando os seus feitos científicos, através de discursos 

e métodos nada neutros” (SILVA,2008), está enraizada a ideia de que homens são naturalmente 

melhores em matemática? 

    Esse pensamento surge junto com a ciência moderna, uma ciência que, ao contrário do que 

deveria ser, está intimamente ligada às classes dominantes, sendo sempre comandada por 

homens, colaborando para com a desigualdade de gênero, particularmente na matemática. Para 

compreendermos os problemas existentes entre a matemática e as mulheres, precisamos 

entender que as mulheres não eram vistas como seres capazes de entender e fazer matemática. 

Esse estereótipo criado sobre a mulher, ainda hoje, afeta a participação de mulheres em áreas 

que têm como base a matemática. 
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    Com o passar do tempo, e com a crescente luta das mulheres pela igualdade, foi-se abrindo 

espaço, mesmo que pequeno, para que as mulheres começassem a trabalhar fora de casa e, 

posteriormente, a estudar. No Brasil, segundo Pereira e Favaro (2017), foram criadas 

instituições destinadas ao ensino das mulheres, mas com um currículo diferente das escolas 

normais, ainda visando o aprimoramento das mulheres enquanto mães e esposas. Já na primeira 

metade do século XIX foi permitido que as mulheres cursassem o magistério, enquanto o 

acesso ao ensino superior só foi possível em 1879, com a criação de universidades exclusivas 

para mulheres. 

    Embora, oficialmente, as mulheres fossem aceitas em universidades, a presença delas era 

quase que nula, já que ainda era mal vista pela sociedade uma mulher que tivesse estudos 

formais e, também, pelo fato de que elas tinham menos oportunidades. E quando se fala na 

presença feminina nos cursos de matemática é que esses números diminuem, uma vez que a 

matemática sempre foi vista como uma ciência complexa e racional, portanto, inadequada para 

as mulheres, como fala Silva: 

 

A problemática de gênero é tão determinante na produção do 

conhecimento científico que estabelece lugares valorados 

hierarquicamente para as Ciências Naturais e Exatas e para as Ciências 

Humanas e Sociais. As primeiras, denominadas de “duras”, são as 

consideradas objetivas e, portanto, mais próximas da “verdade” e da 

confiabilidade no uso do seu método universal, por isso são reconhecidas 

como superiores e são estas as ciências que os homens “naturalmente” 

ocupam. As segundas, denominadas de “moles”, tratam dos feitos 

humanos desde a complexidade inerente ao indivíduo àquela da dinâmica 

social e são mais “adequadas” às mulheres, ficando na segunda categoria.      

(SILVA, 2008, pág. 135) 

 

    Não existe nada que comprove, cientificamente, que homens sejam melhores em 

matemática pelo simples fato de serem homens, e o real fato ligado a essa distância criada 

entre a matemática e as mulheres está muito mais relacionado ao contexto social em que 

estão inseridas. Segundo o artigo Estereótipos de gênero afetam desempenho de meninas 

nas exatas, do Instituto Unibanco, as baixas expectativas em relação ao desempenho das 

meninas em matemática geram insegurança e ansiedade nelas, o que acaba afetando seu 

desempenho e fazendo elas acreditarem que não são boas e que aquilo não é para elas. 
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Esses estereótipos, criados por pais e professores, acabam por dificultar mais ainda o 

processo de aprendizagem das meninas na matemática. 

    O tema deste trabalho foi escolhido devido a importância e atualidade do mesmo, 

principalmente diante do cenário que estamos vivendo, uma vez que a pandemia está 

afetando as mulheres mais severamente do que os homens, segundo o Ranking Global de 

Igualdade de Gênero no relatório do Fórum Econômico Mundial (2021). O relatório 

também mostra que a distância percorrida até a paridade está em 68%, uma diminuição de 

0,6 pontos percentuais em relação a 2020, o que significa que o fechamento da diferença 

global de gênero aumentou de 99,5 anos para 135,6 anos. 

    O que motiva este trabalho é a necessidade de mostrar que o número de mulheres 

docentes diminui conforme o nível de ensino aumenta, principalmente na matemática, essa 

desigualdade acaba se refletindo nos salários e as mulheres recebem 12% a menos, segundo 

artigo do Folha de São Paulo.  O principal objetivo deste trabalho é mostrar que apesar de 

todos os avanços já alcançados, a desigualdade de gênero ainda é um problema na 

matemática, principalmente quando falamos dos cargos de liderança. Para alcançar o 

principal objetivo do nosso trabalho, partimos de quatro objetivos específicos, que são: 

mostrar a história de matemáticas que contribuíram para a construção da matemática; 

analisar a disparidade no número de professores e professoras nos cursos de matemática; 

mostrar a desigualdade de gênero diante de alguns prêmios matemáticos; mostrar 

iniciativas que buscam aproximar as meninas da matemática. 

    Este trabalho utilizará como principal procedimento a pesquisa bibliográfica com uma 

abordagem quantitativa-qualitativa. No primeiro capítulo falaremos de algumas mulheres 

que contribuíram para a matemática, falando um pouco sobre suas histórias e seus 

trabalhos. No segundo capítulo falaremos da matemática no Brasil, de algumas 

matemáticas brasileiras e mostraremos os números da pesquisa feita a partir dos sites 

oficiais das universidades federais do Brasil, analisando o número de professores e 

professoras dos cursos presenciais de matemática. O terceiro capítulo tratará da relação das 

premiações com as mulheres e da história de Maryam Mirzakhani, a primeira e única 

mulher a receber a medalha Fields, a maior honraria que um  matemático pode receber, 

além de falar de iniciativas que buscam aproximar as meninas da matemática.   
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2. MULHERES E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA MATEMÁTICA 
 

    Ao longo da história tivemos várias mulheres que merecem destaque, mulheres que 

lutaram para estudar matemática, mesmo diante de todos os preconceitos e imposições de 

uma sociedade que as viam como seres inferiores, incapazes de fazer matemática, provando 

que esses pensamentos não passavam de falácias. Por isso, como o trabalho dessas 

mulheres fica esquecido diante da história, iremos falar sobre algumas dessas mulheres, e 

de suas contribuições para a construção e evolução da matemática. 

 

2.1 Hipátia de Alexandria 

 

    Segundo Gomes (2018), Hipátia nasceu em Alexandria, Egito, por volta de 370 d.C.. 

Filha de Theon, foi muito influenciada por seu pai, que era matemático. Apesar de sua 

beleza e inteligência, Hipátia nunca se casou pois dizia-se “casada com a verdade”. Ela 

estudou em Atenas e quando voltou a sua cidade natal se tornou professora de matemática 

e filosofia. Hipátia é a primeira mulher matemática de que se tem registro na história. Na 

matemática, Hipátia teve muitas contribuições, como “Comentários sobre a aritmética de 

Diofanto”, é importante citar que Diofanto era visto como o “pai da álgebra”. Outro 

manuscrito feito por ela, junto com seu pai, Theon, que era especialista em trabalhos 

Euclidianos, foi comentários sobre “Os elementos de Euclides”. Ela também reescreveu 

“As cônicas”, de Apolônio, simplificando os conceitos e tornando a escrita mais acessível. 

    Muitas de suas contribuições foram perdidas, mas devido a sua correspondência com seu 

aluno Sinésio de Cirene, ficaram conhecidos muitos de seus outros trabalhos. Ele afirmou 

a autoria de Hipátia na construção de um astrolábio, um hidrômetro e um higroscópico. Ela 

também se destacou por ser uma boa professora e por tratar todos igualmente. Devido a 

sua crença pagã, e de ser defensora do racionalismo científico, ela sofreu hostilidade e 

acabou sendo pega em uma emboscada e tendo uma morte cruel, como fala Garbi: 

 

“[...] no ano de 415, estimulada por Cirilo, uma turba liderada por monges 

aguardou-a na saída da Universidade, retirou-a à força de sua carruagem, 

arrancou-lhe os cabelos e trucidou-a, tendo sido suas carnes raspadas dos 

ossos com conchas de ostras, antes de serem seus restos dados à 

destruição pelo fogo.”     (GARBI, 2009, p. 132) 
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    Cirilo era o bispo de Alexandria, que tinha inveja do respeito que Hipátia adquiriu sobre a elite 

de Alexandria. Devido a sua influência, sua morte violenta foi considerada o fim do período 

antigo da matemática na Grécia. A vida de Hipátia foi, com toda certeza, um divisor de 

águas para as que vieram depois. 

 

2.2 Rosvita de Gandersheim 

 

    Segundo Nascimento (2012), Rosvita de Gandersheim viveu em torno de 1000 d.C., era 

descendente de família nobre, e viveu grande parte de sua vida no mosteiro de 

Gandersheim. Ficou conhecida por ser uma escritora de peças teatrais, o que deixou 

esquecido o fato de Rosvita ter sido professora de matemática, o que por si só, já é um 

grande feito para a época. 

    Mas, ainda segundo Nascimento (2012), Rosvita inseriu em seus textos teatrais assuntos 

de matemática para facilitar a compreensão de seus alunos. Números naturais, números 

inteiros e números primos, são exemplos de conceitos inseridos nas peças teatrais de 

Rosvita. Dessa forma, Rosvita trouxe uma didática inovadora, facilitando a aprendizagem 

de seus alunos, contribuindo para o ensino da matemática.  Não se sabe quando e nem como 

Rosvita morreu.

2.3 Marie-Sophie Germain 

 

    Segundo Nascimento (2012), Marie-Sophie Germain nasceu no dia 1 de abril de 1776 

em Paris, França. Ao conhecer a história de Arquimedes ela tornou-se uma admiradora e 

decidiu se tornar geômetra. Mas,  a sua família era contra já que a matemática não era 

considerada uma ciência apropriada para mulheres, por isso ela estudava à noite, quando 

todos já estavam dormindo, com o auxílio da luz de velas. Apesar de ter adquirido muito 

conhecimento e ter mostrado grande talento em matemática, Sophie não pôde ingressar na 

Escola Politécnica de Paris, porque a escola não aceitava mulheres. 

    Para conseguir ingressar na escola, Sophie usou o codinome de um ex-aluno, Monsieur 

Le Blanc, e começou a trocar correspondência com Joseph Louis Lagrange, que descobriu 

depois de um tempo a verdadeira identidade de Sophie, e a encorajou para continuar. 

Sophie, então, se interessou pela Teoria dos Números e, ainda com o codinome de Le 

Blanc, começou a trocar correspondências com Carl Friedrich Gauss. 
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   Sophie teve muitos trabalhos que contribuíram significativamente para o avanço da 

matemática, os de maiores destaques foram sobre superfícies elásticas, mas teve grande 

dificuldade em tê-los reconhecidos, tendo publicado apenas em 1821, ficando conhecido 

como “um trabalho que poucos homens eram capazes de entender e que só uma mulher foi 

capaz de escrever”. Seus primeiros trabalhos foram relacionados ao Último Teorema de 

Fermat, o qual afirma que para todo n inteiro maior do que dois a equação 𝑥𝑛 + 𝑦𝑛  =  𝑧𝑛  

não possui solução nos inteiros. Germain provou que o Teorema é válido para o caso n=p, 

quando p e 2p+1 são primos, devido a isso esses números são chamados de primos de 

Germain. 

    Ela morreu em 27 de junho de 1931, vítima de um câncer de mama. Sophie foi, com 

certeza, uma das mulheres que mais contribuiu com a história e com a evolução da 

matemática. Apesar de todos os seus trabalhos, a nota oficial de sua morte a classificava 

como uma mulher solteira e sem profissão. Essa nota mostra como as mulheres não eram 

levadas a sério, e que esse foi o maior problema que Sophie teve que enfrentar.  

 

2.4 Ada Lovelace 

 

    Segundo um artigo da Unicamp (2020), Augusta Ada Byron King, mais conhecida como 

Ada Lovelace, nasceu em Byron, em 10 de dezembro de 1815, em Londres. Foi a única 

filha legítima de Lord Byron e de Anne Isabella Byron. O pai de Ada acabou abandonando 

a família e morrendo quando Ada ainda era criança. Já a mãe dela buscou ocupá-la com os 

estudos, principalmente na lógica matemática, para que Ada não seguisse os passos do pai. 

Ada se casou aos 20 anos com Willian Lord King, que acabou se tornando Conde de 

Lovelace em 1838, dando a Ada o título de Condessa de Lovelace. 

    Ada acaba conhecendo Charles Babbage e se interessa por seu trabalho sobre a máquina 

analítica, e vê um potencial muito maior para a máquina que o próprio Charles. E ela 

percebe que ao invés de processar só operações, a máquina também poderia processar 

símbolos. 

    A partir de um artigo publicado em francês sobre a máquina, Ada se torna responsável 

por traduzir esse artigo para o inglês, o que acaba resultando em um texto ainda maior que 

o original. Em uma das notas dela, surge o primeiro algoritmo de computador do mundo, 

e Ada fica conhecida como a primeira programadora do mundo.  

    Lovelace morreu aos 36 anos de idade, vítima de câncer de útero, mas sua morte 

prematura não apaga o legado deixado por ela. 
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2.5 Sofia Vasilevna Korvin-Krukovsky (Sofia Kovalevsky) 

 

    Segundo Fernandez, Amaral e Viana (2019), Sofia Kovalevsky, como era conhecida, 

nasceu em Moscou, Rússia, no dia 15 de janeiro de 1850. Filha de Vasilii Korvin-

Krukovskii e Elizaveta Shubert, era a do meio de três irmãos. Sofia teve uma boa educação 

enquanto criança e na juventude já começou a demonstrar interesse e aptidão em 

matemática e ciência naturais. Seu pai  a apoiou e contratou tutores para acompanhá-la, 

começando por álgebra e geometria, e logo após, cálculo. 

    Kovalevsky, então, decidiu se graduar em matemática e ciências naturais. Então em 1868 

ela forja um casamento com Vladimir Kovalevsky, visto que pretendia se mudar para poder 

iniciar seus estudos. Assim, em 1869, ela foi para Heidelberg, na Alemanha, começar seus 

estudos, tendo obtido autorização da administração da Universidade para se matricular em 

algumas matérias. 

    Após um tempo, Sofia começou a trabalhar com Karl Weierstrass, que se tornou seu 

orientador particular. Durante os três anos  em que trabalhou com ele, ela escreveu três 

teses de doutorado, onde em uma uma dessas teses ela generalizava um resultado do 

matemático Francês Augustin-Louis Cauchy, hoje conhecido como Teorema de Cauchy-

Kovalevsky, trabalho que deu a  Sofia o título de doutora em matemática, pela 

Universidade de Gottingen, se tornando a primeira mulher a conseguir esse título em sua 

área e uma das primeiras mulheres a conseguir se tornar doutora. 

    Sofia e Vladimir retornaram à Rússia e em 1878 tiveram sua primeira e única filha. Cinco 

anos depois, no entanto, Vladimir cometeu suicídio. Em 1884 Sofia conseguiu o cargo de 

professora extraordinária na Universidade de Estocolmo. Ela também recebeu o prêmio 

Prix Bordin por seu trabalho “Sobre o problema de rotação de um corpo sólido em torno 

de um ponto fixo’’. Foi uma das primeiras mulheres a ganhar uma cadeira em uma 

Universidade da Europa e se tornou a única representante mulher da Academia de Ciências 

da Rússia. Sofia Kovalevsky morreu aos 41 anos em 1891.

 

2.6 Amalie Emmy Noether 

 

    Segundo Viana (2019), Emmy Noether, como era conhecida, nasceu em Erlangen, na 

Alemanha, no dia 23 de março de 1882. O pai de Emmy, Max Noether, era doutor em 

matemática, e todos os seus quatro filhos se tornaram matemáticos, incluindo Emmy. 
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    Emmy, após concluir sua formação escolar, passou no exame para ser professora de 

inglês e francês na escola para meninas, mas, ao invés de ser professora, ela queria ingressar 

na universidade e seguir carreira na matemática, o que não era permitido na época. As 

mulheres só poderiam ser ouvintes nas aulas a partir de uma autorização especial, que 

muitas vezes não era concedida. 

    Emmy, então, começou a participar como ouvinte de algumas matérias na Universidade 

de Erlangen, e depois na Universidade de Gottingen, onde foi ouvinte em matérias 

ministradas por Davis Hilbert e Felix Klein. Depois, ela voltou para a Universidade de 

Erlangen, onde seu pai lecionava, quando já era permitido o ingresso de mulheres de 

maneira regular. Em 1904, ela foi a única mulher matriculada em matemática numa turma 

com 46 homens. Ela obteve o título de doutora em matemática, e trabalhou no Instituto de 

Matemática da universidade, mas sem receber uma remuneração financeira, já que as 

mulheres não tinham direitos a cargos formais nas universidades. Ela passou alguns anos 

lecionando sem poder assinar as próprias matérias, só em 1919 ela pôde assinar as matérias 

que lecionava, mas ainda não recebia remuneração financeira. Apenas em 1922 mudou de 

cargo para professor associado, lecionando álgebra, e passou a receber um pequeno salário. 

    Emmy teve grandes trabalhos na área da teoria da relatividade, tendo até um teorema 

chamado Teorema de Noether. Esse trabalho foi muito apreciado por Albert Einstein. Mas 

seu trabalho de maior importância para a matemática foi na área de álgebra, com o artigo 

chamado “A teoria dos ideais nos anéis”, o qual ajudou a revolucionar a álgebra. Emmy 

ficou conhecida como a mãe da álgebra moderna. 

 

    Podemos ver diante das histórias dessas seis mulheres, que elas tiveram que enfrentar 

grandes dificuldades ao demonstrar interesse pela matemática. Essas dificuldades vinham 

desde a desaprovação dos pais, por medo de que as filhas se tornassem menos femininas, 

até a impossibilidade de se matricularem em universidades.  

    Essas mulheres, dentre tantas outras que não foram citadas aqui1, mostram como as 

figuras femininas foram de extrema importância para a história da matemática, e que as 

suas contribuições foram inestimáveis para que a matemática avançasse e chegasse ao nível 

em que conhecemos. Todas essas mulheres sofreram diferentes formas de preconceito e 

 
1 Outras biografias podem ser encontradas em: https://online.maryville.edu/blog/women-in-
mathematics-guide/ 
http://mulheresnamatematica.sites.uff.br/biografias/ 
https://www.sbm.org.br/wp-
content/uploads/2019/05/ultimo.minicurso_historia_hipatia_muitas_outras_matematicas.pdf 

https://online.maryville.edu/blog/women-in-mathematics-guide/
https://online.maryville.edu/blog/women-in-mathematics-guide/
http://mulheresnamatematica.sites.uff.br/biografias/
https://www.sbm.org.br/wp-content/uploads/2019/05/ultimo.minicurso_historia_hipatia_muitas_outras_matematicas.pdf
https://www.sbm.org.br/wp-content/uploads/2019/05/ultimo.minicurso_historia_hipatia_muitas_outras_matematicas.pdf
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tiveram que se tirar da posição de inferioridade que foi imposta a elas durante o tempo em 

que se dedicavam ao estudo da matemática. 
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3. A MATEMÁTICA NO BRASIL 
 

    No Brasil, assim como no resto do mundo, as mulheres foram privadas da educação formal 

por muito tempo, mas ao longo do tempo o direito pela educação foi sendo conquistado. Neste 

capítulo falaremos um pouco sobre a história da matemática no Brasil e sobre algumas 

mulheres brasileiras. Em seguida mostraremos a pesquisa realizada sobre os números de 

professoras e professores nos cursos presenciais de matemática nas Universidades Federais do 

Brasil e analisaremos os resultados. 

 

3.1 História da matemática e de mulheres brasileiras 

 
    No Brasil, assim como no resto do mundo, a educação das mulheres não era vista como algo 

necessário, uma vez que elas eram preparadas para seu “destino”: o casamento. Só em 1822, 

segundo Pereira e Favaro (2017), foi que surgiu interesse na educação feminina, quando o 

ensino primário virou responsabilidade do estado, e passou a ser ofertado também para 

meninas. Como o ensino para as meninas deveria ser regido por mulheres, surgiu a 

oportunidade do magistério, que se tornou uma possível profissão para as mulheres, com 

algumas restrições. Para as meninas ficavam reservados os níveis mais baixos da educação, os 

mais altos eram exclusivos para os homens. 

    Só em 1881 foi que as mulheres começaram a ter acesso ao ensino superior, mas devido a 

desigualdade de oportunidades e ao preconceito que ainda era muito presente,  foi só a partir 

de 1960 que começaram a realmente ingressar no ensino superior. Em 1985, com a expansão 

das universidades privadas, as mulheres foram as mais favorecidas com o aumento das vagas, 

e desde então, as mulheres tiveram maior acesso a todos os níveis de ensino, inclusive ao ensino 

superior. 

    Ao conhecer um pouco da história da matemática no Brasil, podemos destacar a história de 

algumas matemáticas brasileiras que tiveram grandes contribuições para a construção dessa 

história, sobre as quais iremos falar agora, tanto da biografia quanto das contribuições.  

 

3.1.1 Maria Laura Mouzinho Leite Lopes 

 

    Segundo Pereira (2015), Maria Laura Mouzinho Leite Lopes nasceu no dia 18 de janeiro de 

1917, em Timbaúba, sendo a primogênita de oito filhos. Filha de uma professora e de um 
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comerciante local teve uma infância boa e saudável. Fez o Ensino Fundamental I em Recife, 

no Grupo Escolar João Barbalho. Em seguida, estudou na Escola Normal de Pernambuco, onde 

foi aluna do professor Luiz de Barros Freire, que segundo ela foi responsável pelo interesse 

dela pela matemática. 

    Em 1938, Maria Laura prestou vestibular para a Escola Nacional de Engenharia, e não foi 

aprovada por ter obtido “conceito insuficiente em Desenho”. Ela concluiu o bacharelado em 

matemática em 1941, e um ano depois concluiu a licenciatura, as duas formações pela 

Faculdade Nacional de Filosofia. 

    Começou sua carreira como professora em 1943, e nos seis anos seguintes se dedicou a sua 

tese de doutorado chamada “Espaços projetivos. Reticulados de seus subespaços”, orientada 

pelo professor Antônio Aniceto Ribeiro Monteiro. Em setembro de 1949 recebeu o título de 

Doutora em Ciência- Matemática, tornando-se a primeira mulher a se doutorar em matemática 

no Brasil. 

    Depois de defender sua tese de doutorado, Maria Laura trabalhou dois anos no departamento 

de matemática da Universidade de Chicago. Maria Laura ocupou todos os cargos existentes no 

Departamento de Matemática da Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1967, tornou-se 

professora titular. 

    Maria Laura atuou em muitas entidades científicas da época: do Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas (CBPF); do recém- criado Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), onde 

foi a primeira mulher a dar aulas de Geometria para o Curso de Engenharia; participou da 

criação do Conselho Nacional de Pesquisa, atual Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq); tornou-se membro da Academia Brasileira de Ciência 

(ABC), sendo a segunda brasileira a entrar. Se reuniu com outros matemáticos para propor ao 

CNPq a criação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), onde foi secretária por 4 

anos. 

    Casou-se com o físico José Leite Lopes e foi com ele trabalhar nos Estados Unidos. Sua 

carreira foi interrompida pela ditadura militar, e em 1969 foi banida do país. Sem poder atuar 

no Brasil, Laura vai mais uma vez para os Estados Unidos. Em seguida vai para Estrasburgo, 

França, onde começou seu trabalho em Didática Matemática. A partir daí, Maria Laura vai se 

tornando uma das mais importantes pesquisadoras em Educação Matemática no Brasil e no 

mundo. 

    Em 1974 Laura retornou ao Brasil. Passou a atuar ativamente com causas ligadas à formação 

de professores e ao ensino e aprendizagem da matemática. Como não podia voltar para a 

universidade, passou a trabalhar em ações de formação de professores e em 1976 participou da 
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criação do grupo de pesquisa GEPEM- Grupo de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática, 

o qual presidiu por oito anos. Pelo GEPEM, criou o curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Especialidade em Educação Matemática. 

     Em 1980, foi reintegrada ao Instituto de Matemática da UFRJ. Em 01 de julho de 1996, 

recebeu o título de Professor Emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1983, 

Maria Laura coordenou o Projeto Fundão- Desafio para a Universidade, que passou a integrar 

o Subprograma de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT). Com base 

nos princípios do Setor Matemática do Projeto Fundão (PF-Mat), Maria Laura, junto com um 

grupo de professores, criou o Curso de Especialização em Ensino de Matemática, no Instituto 

de Matemática da UFRJ, em nível de pós-graduação lato sensu. 

    Publicou o livro “Conceitos Fundamentais da Geometria”, pela Editora do Instituto de 

Matemática da Universidade Nacional Del Sur; publicou o artigo “Frações- dos resultados de 

pesquisa à prática em sala de aula”, com a colaboração da professora Lúcia Tinoco, pela 

revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática; publicou o artigo “Hebert Fremont: 

o ensino da matemática através de suas aplicações”, na Revista do Professor de Matemática, 

da SBM. 

    Maria Laura morreu dia 20 de junho de 2013, aos 94 anos, deixando grandes contribuições 

para a matemática durante seus 73 anos de magistério. 

 

3.1.2 Marília Chaves Peixoto 

 

    Segundo Silva (2019), Marília Magalhães Chaves nasceu em 24 de fevereiro de 1921 em 

Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Filha de Túlio Chaves e Zilah de Magalhães 

estudou mesmo morando em um lugar preconceituoso. Foi aluna da Escola Nacional de 

Engenharia e conforme divulgado pelo Diário de Notícias (RJ) conseguiu o terceiro lugar entre 

73 aprovados, e dos 73 aprovados as mulheres eram menos de 6,8% do total. 

    Durante a década de 1940 Marília assistia aulas de matemática na Faculdade Nacional de 

Filosofia, enquanto estudava na Escola Nacional de Engenharia. Concluiu a graduação em 

1943, tornando-se engenheira civil. Em 1946 casou-se com Maurício Matos Peixoto, com quem 

teve dois filhos: Marta e Ricardo. 

    Em 1949 prestou concurso para livre docente de “Cálculo Infinitesimal” na Escola Nacional 

de Engenharia, onde foi a única candidata. Sua tese de livre docente foi um trabalho original 

intitulado “Sobre desigualdades diferenciais de terceira ordem”, que segundo o físico Joaquim 
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Ribeiro “conseguiu estender ao caso das desigualdades de terceira ordem teoremas que haviam 

sido demonstrados no caso de desigualdades diferenciais de segunda ordem”.  

    Marília entrou na Escola Nacional de Engenharia como doutora em matemática e como 

professora no Gabinete de Mecânica, mas não se interessava apenas pelo cálculo diferencial e 

integral, também dava cursos sobre outros temas, como por exemplo, o curso de Álgebra 

Moderna que ela ministrou no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. 

    Em 1950, Marília foi integrante da equipe brasileira que participou do Congresso 

Internacional de Matemática em Cambridge. Vale ressaltar que nos anais do evento o nome de 

Marília só aparece como esposa de Maurício Matos Peixoto. A participação feminina nesses 

tipos de eventos era pequena na década de 1950, como é o caso do Congresso Internacional de 

Matemática que contou com mais de 2000 participantes, destes apenas 32 eram mulheres, 

segundo os registros. 

    Marília também atuou no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), onde participou do 

Núcleo de Matemática e realizou seminários sobre grupos topológicos. Em 1951 ofereceu um 

curso de Introdução à Topologia Geral na CBPF. Em 1951 também foi eleita para a Academia 

Brasileira de Ciências, sendo a primeira mulher brasileira a fazer parte da Academia. 

    Em 1949, Marília publicou o artigo intitulado “On the inequalities y’’’ ≥G(x, y, y’, y’’)”, 

artigo esse que pretende estudar as curvas cujas equações y = f(x) satisfazem a desigualdade  

y’’’≥G(x, y, y’, y’’) relativamente às curvas integrais y’’’= G(x, y, y’, y’’). 

    Marília também lecionou Cálculo Vetorial, e em 1955 publicou um livro voltado para o 

ensino desta disciplina. Já em 1963 saiu uma segunda edição com o prefácio de Maurício Matos 

Peixoto. O livro é composto por três capítulos: operações sobre vetores, elementos de análise 

vetorial e teoria dos vetores deslizantes. A preocupação de Marília era didática e tornar o 

cálculo vetorial mais acessível aos alunos, como disse Maurício Matos Peixoto no prefácio que 

o livro é “claro, metódico, objetivo e bem elaborado, ele é bem um reflexo de suas qualidades 

didáticas e de sua dedicação exemplar ao ensino”. Em 1959, publicou o artigo “Structural 

Stability in the Plane with enlarged boundary conditions”, em colaboração com seu marido, 

Maurício Matos Peixoto. 

    Marília morreu em 5 de janeiro de 1961, aos 39 anos, vítima de problemas cardíacos, mas a 

sua morte prematura não apagou seu pioneirismo e sua dedicação à matemática. 
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3.1.3 Elza Furtado Gomide 

 

    Segundo Santos (2010), Elza Furtado Gomide nasceu no dia 20 de agosto de 1925, em São 

Paulo. Estudou em casa até os 11 anos, sendo ensinada por seus pais. A matemática era 

ensinada por seu pai, que era professor de matemática no colégio do Estado de São Paulo. Após 

alcançar a idade mínima, Elza cursou o ginásio do estado de São Paulo. Terminando o ginásio 

Elza entrou na Universidade aos 16 anos de idade. Ela ingressou no curso de física da FFCL-

USP. 

    Ainda segundo Santos (2010), Elza concluiu o curso de física já percebendo que preferia a 

matemática. Em 1945 entrou no terceiro ano do curso de matemática, já contratada como 

assistente do professor Omar Catunda em Análise matemática.  Formou-se em matemática em 

1945 e foi uma das primeiras mulheres brasileiras a se tornar doutora em matemática através 

de uma universidade brasileira. 

    Elza traduziu o livro “História da matemática” de Carl Boyer em 1972, por motivos de falta 

de material sobre a história da matemática e também escreveu sobre o tema juntamente com 

Chaim Honig, um capítulo sobre a história da matemática no Brasil, capítulo que faz parte do 

livro “Histórias das ciências no Brasil”. Ela foi Chefe do Departamento de Matemática da 

faculdade de filosofia, onde ajudou a formar as estruturas curriculares dos cursos de 

licenciatura e bacharelado em matemática, sua principal contribuição.  Morreu em 26 de 

outubro de 2013. 

 

3.1.4 Arlete Cerqueira Lima 

 

    Segundo Fernandes (2006), Arlete Cerqueira Lima nasceu em Itabaiana, Sergipe. Era a mais 

nova de dez irmãos. Formou-se em matemática em 1954 pela antiga Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade da Bahia. Em 1972 obteve o grau de mestre em matemática 

pela UFBA, com a tese “A note on the Asymptotic Equivalence of two Systems of Differential 

Equations”. Também fez cursos de pós-graduação na Universidade de São Paulo e no exterior. 

    Durante os anos em que trabalhou na UFBA assumiu vários cargos, entre os quais: 

Coordenadora Central de Pesquisa e Pós-Graduação, foi membro do Conselho Universitário 

da UFBA, Presidente da Congregação e do Conselho Departamental do Instituto de Matemática 

da UFBA, Coordenadora de Cursos de Graduação e Pós-Graduação e por último foi Diretora 

de Instituto de Matemática da UFBA, quando decidiu se aposentar. 
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    Segundo um depoimento dado pela própria Arlete à UFBA, ela ajudou na criação do Instituto 

de Matemática e Física da UFBA. Arlete lecionou os primeiros cursos de Teoria dos Conjuntos, 

Álgebra Linear, Álgebra Moderna e de Topologia dos Espaços Métricos da Faculdade de 

Filosofia. Publicou um artigo sobre equações integrais chamado “Asymptotic Equivalence of 

Volterra Integral Equations”. Também publicou no Boletim da Sociedade Brasileira de 

Matemática: “A note on Generated Systems of Sets”. 

 

3.1.5 Keti Tenenblat 

 

    Segundo o site oficial da Academia Brasileira de Ciências, Keti Tenenblat nasceu na 

Turquia, em 1944. Emigrou para o Brasil com sua família em 1957. Concluiu o ginásio e o 

científico no Rio de Janeiro. Casou-se em 1965 com o engenheiro Moyses Tenenblat, com 

quem teve três filhos. 

    Em 1967 concluiu o curso de Licenciatura em Matemática pela Faculdade Nacional de 

Filosofia da Universidade do Brasil, atual UFRJ. Realizou o curso de mestrado na Universidade 

de Michigan, enquanto acompanhava seu marido. Quando voltou para o Brasil, lecionou na 

UFRJ e iniciou o doutorado no IMPA. Defendeu sua tese de doutorado em 1972, intitulada 

“Uma estimativa para o comprimento de geodésicas fechadas em variedades riemannianas”, 

tendo como orientador o Professor Manfredo Perdigão do Carmo. 

    Fez parte do corpo docente da Universidade de Brasília (UnB), tornando-se titular em 1989. 

Fez pós-doutorado entre 1975 e 1978 na Universidade da Califórnia, Berkeley. Durante o pós-

doutorado começou a se interessar pelo estudo de inter-relacionamento entre geometria 

diferencial e equações diferenciais. Foi professora visitante na Universidade de Yale, no 

Instituto de Física Teórica, Santa Bárbara, na Universidade de Montreal, IMA Minnesota, 

McGuill University, CRM Montreal, Nankai Institute e Fundan University China. 

    Quando voltou de Berkeley, retornou a UnB, onde foi chefe do Departamento de Matemática 

entre 1978 e 1980. Também foi coordenadora da pós-graduação entre 1984 e 1991 e depois de 

1993 a 1995. De 1983 a 1985 fez parte do Comitê de Matemática do CNPq. Nos anos de 1987, 

1990, 1992 e 1994 foi membro do Comitê de Avaliação da CAPES. Keti é membro da 

Academia Brasileira de Ciências (ABC), da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), da 

SBPC e da American Mathematical Society. Na SBM foi secretária geral, editora do Noticiário 

da SBM, Coordenadora da Secretaria Regional, Membro do Conselho Diretor e Presidente da 

SBM. 
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    Keti tem dois livros publicados: “ Transformações de Superfícies e Aplicações”, IMPA, 

1981 e “ Introdução à Geometria Diferencial”, Editora UnB, 1988; a editoração, em 

colaboração com o Prof. B. Lawson, do livro “ Differential Geometry”, Pittman Monographs, 

1991; 6 capítulos de livros e 50 artigos completos publicados em revistas internacionais. 

Também desenvolveu o software ACOGEO de computação gráfica para o estudo da geometria 

diferencial.  

 

3.2 A desigualdade de gênero na matemática nos dias atuais 
   
    Historicamente falando, as mulheres sempre foram excluídas da ciência, principalmente das 

ciências consideradas masculinas, como é o caso da matemática, mas, como vimos 

anteriormente, muitas mulheres lutaram pelo direito de estudar, e graças a elas hoje, no Brasil 

toda mulher tem o direito de estudar o que desejar. No entanto, a desigualdade de gênero 

continua sendo realidade global, e essa desigualdade aumenta de acordo com o nível, como 

afirma o artigo “Relatório da Unesco Iesalc afirma que a desigualdade de gênero no ensino 

superior continua a ser um problema universal” da Unesco Iesalc, 2021, que mostra que no 

mundo todo e se tratando de ensino superior, as mulheres representam 53% dos graduados e 

mestres em 2014 , mas quando se olha os concluintes do doutorado, as mulheres representam 

44% do total. 

    Quando falamos em matemática é que esses números assustam, como podemos ver no artigo 

“Desigualdade de gênero é realidade global na matemática” do IMPA, 2020, que diz que as 

mulheres são 42% dos ingressantes na graduação na área no Brasil, mas apenas 27% entre os 

alunos de mestrado e 24% entre os de doutorado, o que significa que a matemática continua 

tendo um número maior homens e que as mulheres ainda não se sentem totalmente confortáveis 

em aprofundar seus estudos nessa área. 

    Quando se trata de pesquisa, a disparidade aumenta ainda mais. Ainda segundo o relatório 

da UNESCO Iesalc, 2021, apenas 30% dos pesquisadores universitários do mundo são 

mulheres, o que é um número assustadoramente baixo. Já no Brasil, nas áreas de matemática, 

probabilidade e estatística, esses números conseguem ser ainda piores, como mostra o artigo do 

IMPA, 2020: 

 
As mulheres são menos de 12% dos bolsistas de produtividade em pesquisa 

do CNPq em matemática, probabilidade e estatística, segundo dados do portal 
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de notícias G1. No nível 1A, o mais alto em reconhecimento e valor de bolsa, 

elas são menos de 10%. 

 

    Ou seja, apesar das mulheres terem conquistado o direito de estudar, os números mostram 

que a matemática está longe de ser uma ciência igualitária, e esses números extremamente 

baixos ainda refletem os estereótipos arcaicos sobre a capacidade intelectual das mulheres. Essa 

desigualdade ainda é vista em lugares de grande importância, como é o caso do Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada (IMPA), o principal instituto de matemática do Brasil, que, 

segundo o site oficial, dos 46 atuais pesquisadores, apenas duas são mulheres, o que representa 

aproximadamente 4,35%. Além disso, durante sua história o IMPA teve 6 diretores, todos 

homens, o que mostra que a desigualdade só aumenta quando olhamos para os cargos de 

liderança. 

   Ainda segundo o relatório da Unesco Iesalc, 2021: “as mulheres são sobrerrepresentadas nos 

níveis mais baixos da educação: em 2018, as mulheres representavam 43% dos professores no 

ensino superior, em comparação com 66% e 54% no ensino primário e secundário, 

respectivamente”, dados mundiais, no Brasil, segundo o INEP, 2018, as mulheres representam 

96,6% dos docentes da educação infantil, 82,2% no ensino fundamental, 59,6% no ensino 

médio e 45,5% no ensino superior, único nível em que as mulheres são minoria. 

    A fim de ter uma ideia da participação das mulheres professoras de matemática nas 

Universidades brasileiras, foi feita uma pesquisa nos sites oficiais das Universidades federais. 

Durante o mês de maio de 2021, foram analisados os totais de professores e professoras nos 

cursos presenciais de matemática. 

    No gráfico abaixo tem-se os resultados da pesquisa, com os números da quantidade de 

professores e professoras efetivos dos departamentos de matemática dos cursos presenciais de 

matemática nas universidades federais do Brasil por região. Ao todo, foi realizada a pesquisa 

em 56 universidades, usando os dados mostrados nos sites oficiais de cada universidade, 

considerando todos os campi em que é oferecido o curso de matemática na modalidade 

presencial. A tabela com os dados completos pode ser vista no apêndice. Segue em anexo os 

referidos sites oficiais das Universidades Federais.  

    As universidades estão espalhadas por todas as regiões do Brasil, sendo 8 no Norte, 15 no 

Nordeste, 5 no Centro-Oeste, 18 no Sudeste e 9 no Sul. 
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Analisando por região, no Norte tem-se 8 universidades, mas contando com os campi fica um 

total de 18 cursos pesquisados. Dos 18, apenas 3 tem a porcentagem de professoras acima de 

40%, outros 10 não chegam nem a 30% e um deles não possui nenhuma professora. 

 
 Das 15 universidades localizadas no Nordeste, temos 23 cursos oferecidos espalhados pelos 

campi, desses, apenas 6 tem mais de 40% de professoras no corpo docente, 15 têm menos de 

30% de professoras e uma dessas também não conta com nenhuma professora.  
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No Centro-Oeste, são 12 cursos distribuídos nos campi das 5 universidades, desses 12, 6 tem a 

porcentagem de professoras maior que 40%, e uma tem apenas 9% de professoras.  

 
Das 18 universidades do Sudeste, tem-se 26 cursos distribuídos pelos campi, dos quais apenas 

9 tem mais de 40% de professoras, outros 11 tem menos de 30% de professoras e um tem 

apenas 12% de professoras.  

 
Já no Sul são 9 universidades com 11 cursos, onde 6 têm mais de 40% de professoras. O Sul é 

a única região em que se tem mais cursos com mais de 40% de mulheres no corpo docente. 

 
    Dos departamentos de matemática de 90 campi, vinculados às 56 universidades pesquisadas, 

apenas um terço tem mais de 40% de mulheres no corpo docente, dos outros 60, 42 tem menos 

de 30% de professoras. Ou seja, quase metade dos cursos analisados não conta com um terço 

de mulheres presentes no corpo docente, e 2 desses cursos não tem nenhuma mulher entre os 
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professores. No total, dos 90 cursos temos 2939 docentes, e desses apenas 30,5% são mulheres, 

como vemos no gráfico abaixo. 

 
    Os números vistos acima não condizem com a realidade do Brasil, uma vez que, segundo o 

PNAD Contínua, 2019, existem mais mulheres no Brasil do que homens. Então por que isso 

não se reflete na matemática? 

    Os motivos podem ser os mais diversos, como os que já foram citados no capítulo anterior, 

e as instituições de ensino superior poderiam ser um meio de impulsionar a participação das 

mulheres nessa área e colaborar para uma maior liderança feminina, mas como vimos na tabela 

acima a maioria das instituições ainda é um reflexo da opressão e do preconceito sofrido pelas 

mulheres ao longo dos anos. 

    Precisamos mudar e incentivar cada vez mais a participação de mulheres nos mestrados e 

doutorados nas ciências, mas principalmente na matemática, para que cada vez mais possa se 

ver mulheres em cargos de liderança, e para futuramente conseguir equilibrar os números de 

professoras e professores nesses cursos, e quebrar esse ciclo vicioso que ainda faz da 

matemática uma ciência majoritariamente masculina que tende a afastar as mulheres. 
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4. PRÊMIOS EM  MATEMÁTICA E INICIATIVAS PARA 

APROXIMAR AS MENINAS  DA MATEMÁTICA 

 

4.1 História dos prêmios e seus vencedores 

 
    É de conhecimento de todos a importância que os prêmios têm diante da sociedade, não só 

pelo reconhecimento, mas também por dar mais visibilidade ao trabalho de quem os recebe. 

Na matemática não é diferente, os prêmios mais famosos são almejados por todos, tanto para 

obter tal reconhecimento na comunidade matemática, como para receber mais investimentos 

em suas pesquisas. Apesar de tudo, os prêmios não ficam para trás quando falamos da 

desigualdade de gênero, já que mesmo com o número de mulheres aumentando na matemática, 

o número das que já ganharam algum desses prêmios é muito baixo. 

    Iremos falar de 3 dos principais prêmios da comunidade matemática, da história e dos 

vencedores desses prêmios, que são: Medalha Fields, Prêmio Abel e Prêmio Wolf. 

 

4.1.1 Medalha Fields 

 

    Segundo o site oficial do IMPA (2018), John Charles Fields foi o idealizador da Medalha 

Fields. Mas ele não chegou a se concretizar. Morreu de AVC em 1932, deixando 47 mil dólares 

do seu testamento para os fundos da medalha. A entrega é feita durante o Congresso 

Internacional de Matemática, a cada 4 anos, sendo dada a 2, 3, ou 4 matemáticos. A premiação 

é destinada para jovens matemáticos, sendo a idade máxima para recebê-la de 40 anos. A 

honraria é o maior prêmio que um matemático pode receber, sendo popularmente conhecido 

como “Nobel da matemática”. 

    A medalha feita de ouro vale aproximadamente 15 mil reais. Contém em um dos lados o 

rosto de Arquimedes e a frase em latim “Superar os limites da inteligência e conquistar o 

universo”. Além da medalha, os vencedores recebem cerca de 43 mil reais. A láurea já foi 

conquistada por 56 matemáticos2, destes apenas uma é mulher, Maryam Mirzarkhani, sobre a 

qual falaremos mais adiante. 

 

 

 
2 Até hoje, Artur Ávila é o único brasileiro a ganhar a Medalha Fields. 
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4.1.2 Prêmio Abel 

 

    Segundo o site The Abel Prize, o prêmio Abel foi criado pela Academia de Ciências e Letras 

da Noruega, em homenagem a Niels Henrik Abel. Foi inspirado no Prêmio Nobel, sendo anual 

e oferecendo um alto valor aos premiados, visando fortalecer e dar mais visibilidade à 

matemática, principalmente entre os mais jovens. É concedido desde 2003, tendo 24 

ganhadores, entre eles apenas uma mulher, Karen Keskulla Uhlenbeck, que foi laureada em 

2019, segundo o site, “por suas conquistas pioneiras em equações diferenciais parciais, teoria 

de calibre e sistemas integrativos e pelo impacto fundamental de seu trabalho em análise, 

geometria e física matemática. 

    Karen nasceu em Cleveland, em 1942. Formou-se em matemática em 1964, pela 

Universidade de Michigan e depois concluiu seu doutorado tratando de cálculo das variações. 

Em 1990, Karen foi a segunda mulher a proferir uma conferência plenária no Congresso 

Internacional de Matemáticos (ICM). Em 2000, recebeu a Medalha Nacional de Ciência dos 

EUA. O seu trabalho mais importante tratou das teorias de Gauge. Alguns de seus artigos 

serviram de base para ideias importantes da física moderna. A história de Karen mostra como 

é difícil para as mulheres terem seus trabalhos devidamente reconhecidos numa área que ainda 

é dominada por homens. 

 

4.1.3 Prêmio Wolf 

 

    Segundo o site oficial, o Prêmio Wolf é concedido pela The Wolf Foundation desde 1978. 

O prêmio é dado a artistas e cientistas que tenham feito trabalhos de interesse da humanidade. 

O comitê que decide os vencedores é formado por profissionais reconhecidos mundialmente. 

Os premiados recebem um certificado e uma premiação em dinheiro. As categorias são 

Medicina, Agricultura, Matemática, Química e Física. No total, 345 pessoas já receberam o 

prêmio. Em matemática são 64 laureados, e destes nenhum é mulher, o que só reforça o que já 

foi dito: o trabalho da mulher continua sendo invisibilizado, mesmo com a participação das 

mulheres sendo cada vez maior. 

 

    Como podemos ver, diante de três dos principais prêmios em matemática, tem-se apenas 

duas mulheres laureadas durante toda a história dos prêmios citados, o que mostra que o 

trabalho da mulher continua sendo invisibilizado e reforça a ideia equivocada de que os homens 
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são melhores em matemática. O que acontece, na verdade, é que esses prêmios refletem anos 

de opressão sofrido pelas mulheres no que diz respeito à educação. 

   Esses prêmios poderiam ser um meio de incentivo para que mais mulheres entrassem na 

matemática, ao invés disso acabam afastando ainda mais, diante das raras mulheres que são 

laureadas. Mesmo assim, mulheres como Karen e Maryam são inspirações para meninas que 

ainda vêem uma matemática majoritariamente masculina. Como diz Carolina Araújo, uma das 

duas únicas mulheres pesquisadoras do IMPA, no Pesquisa Fapesp, 2020: 

 

“Ainda existe o estereótipo de que matemática é coisa de meninos, é uma 

questão cultural que influencia as meninas muito jovens. Há muitos vieses 

inconscientes e faltam modelos. É muito comum que as meninas que se 

interessam por matemática não se sintam parte da comunidade”. 

 

    É exatamente essa falta de representatividade que afasta as meninas de seguirem na 

matemática. Se só se vê homens em tudo que é apresentado sobre a matemática, como é o caso 

dos prêmios, as meninas não vão se sentir à vontade para entrar no meio, ou como disse Araújo, 

não vão se sentir parte da comunidade. Quando uma mulher recebe um prêmio na matemática, 

diante de tantos homens que poderiam receber, ela mostra às jovens mulheres que aquele pode 

ser o lugar delas. 

 

4.2 Maryam Mirzakhani: a primeira e única mulher a ganhar a Medalha 

Fields 
 

    Segundo Crispim e Fernandez (2018), Maryam Mirzakhani nasceu no dia 12 de maio de 

1977 em Teerã, Irã. Viveu sua infância em meio a guerra e sonhava em ser escritora. Começou 

a se interessar por matemática no ensino médio. Maryam fez sua graduação na Universidade 

Sharif de Tecnologia, no Irã, concluindo em 1999. Ganhou duas medalhas de ouro na 

Olimpíada Internacional de Matemática, atingindo a nota perfeita em um ano. 

    Após terminar a graduação Maryam foi para os EUA, onde fez seu doutorado na 

Universidade de Harvard. Em Harvard ela conheceu Curtis McMullen, ganhador da Medalha 

Fields, que se tornou seu orientador de doutorado. Concluiu o doutorado em 2004, com a tese 

“Simple geodesics on hyperbolic surfaces and the volume of the moduli space of curves”, a 

qual ajudou a resolver problemas sobre superfícies hiperbólicas.  
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    Em 2005 Maryam se casou com Jan Vondrak, matemático tcheco, e teve uma filha chamada 

Anahita. Trabalhou no Clay Mathematics Institute, foi professora na Universidade de Princeton 

e depois na Universidade de Stanford. Maryam atuou nas áreas de geometria algébrica, 

geometria diferencial, sistemas dinâmicos, probabilidade e topologia de baixa dimensão. 

    Maryam ganhou a Medalha Fields em 2014, se tornando a primeira, e até hoje única, mulher 

a receber a honraria por “suas contribuições notáveis para a dinâmica e geometria das 

superfícies de Riemann e seus espaços modulares”. Ao receber o e-mail, Maryam achou que 

tinha sido hackeada por acreditar não ter feito nada muito importante para receber o prêmio. A 

vitória de Maryam foi muito importante para uma maior representatividade feminina nos 

prêmios matemáticos.  

    Maryam também recebeu o Prêmio Blumenthal em 2009 para o Avanço da Pesquisa em 

Matemática Pura e o Prêmio Satter em 2013 da American Mathematical Society. Quando 

recebeu a Medalha Fields Maryam já fazia quimioterapia, devido ao câncer de mama. Morreu 

aos 40 anos, em 14 de julho de 2017, quando o câncer atingiu a medula óssea. 

    A história de Maryam serve de inspiração para jovens mulheres que desejam seguir carreira 

na área de matemática, a importância dela ter recebido a láurea, vai muito além de uma vitória 

individual, foi uma vitória de todas as mulheres que já seguem carreiras na matemática e das 

que pretendem entrar. 

    A representatividade de Maryam traz à tona a busca por mais igualdade dentro da 

matemática. Ela tornou-se uma modelo feminino, que, como já dito, inspira meninas e 

mulheres. Todas as contribuições de Maryam para a matemática mostram que grandes talentos 

não podem ser deixados de lado por causa de um pensamento machista, ou por qualquer outro 

tipo de preconceito. A ciência, incluindo a matemática, se torna melhor diante da diversidade.  

 

4.3 Iniciativas que aproximam as meninas da matemática  

 
    A pequena participação feminina na matemática mostra como são necessárias iniciativas que 

incentivem meninas a seguir na carreira matemática. O objetivo dessas iniciativas é afastar das 

novas gerações de meninas a crença errônea de que elas não são capazes de fazer matemática 

e aproximá-las dessa ciência que se faz presente em todos os aspectos de nossas vidas. Hoje 

em dia já existem muitos projetos que buscam uma maior participação feminina na matemática, 

e que procuram incentivar jovens meninas a acreditarem que podem fazer da matemática uma 

possível carreira. A seguir falaremos de alguns desses projetos. 
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4.3.1 Projeto A Menina Que Calculava 

 

    Segundo o site oficial do IMPA (2017), o projeto começou em 2017, com o objetivo de 

oferecer monitoria de matemática, física e química, sendo totalmente gratuito. Em três 

semestres o projeto atendeu mais de 300 alunas, e contou com mais de 100 monitoras. O projeto 

busca “dar confiança às garotas” para que elas se sintam capazes de estudar matemática. 

    Segundo a vice-diretora e uma professora de escolas atendidas pelo projeto, as meninas 

começaram a “ter gosto” pelas matérias, e a se sentirem mais motivadas, o que passou a refletir 

nas notas. Lilah, a criadora do projeto, diz que sentiu na pele o desafio de estar em uma área 

predominantemente masculina. “Aprendi a relevar brincadeiras inconvenientes, em nome da 

boa convivência. Muitas vezes eu era a única menina da classe, o que é muito desconfortável”, 

disse ela. 

 

4.3.2 Meninas na Ciência 

 

    Segundo o site oficial da UnB, o projeto Meninas na Ciência teve origem em 2016 no Museu 

Nacional/UFRJ. O sucesso da iniciativa gerou parcerias com outras instituições, seguindo 

sempre o mesmo objetivo: “aumentar a representatividade de mulheres na ciência”. Segundo o 

site, o projeto “tem por objetivo estimular meninas do Ensino Fundamental, de escolas públicas 

e particulares, a despertar o interesse pela ciência”. A iniciativa permite que as meninas possam 

conhecer mulheres cientistas para que se sintam incluídas no meio acadêmico. 

 

4.3.3 Torneio Meninas na Matemática (𝑻𝑴𝟐) 

 

    Segundo o site oficial, O torneio Meninas na Matemática (𝑇𝑀2) é uma competição só para 

meninas. Não há inscrições, a seleção das alunas é feita com base no desempenho das meninas 

na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), na Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP) e diretamente pelos coordenadores regionais do torneio. 

    Podem participar alunas matriculadas no 8º e 9º ano do ensino fundamental como nível 2 e 

matriculadas em qualquer ano do ensino médio como nível 3. As participantes têm 4 horas e 

30 minutos para resolver cinco questões. As premiações são feitas com medalhas de ouro, prata 

e bronze e certificados de menção honrosa. 
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    O torneio tem muitos objetivos, sendo os principais: aumentar a participação feminina em 

olimpíadas matemáticas; aumentar a representatividade feminina em competições nacionais e 

internacionais e também serve como teste para a seleção das quatro alunas que representarão o 

Brasil na European Girl’s Mathematical Olympiad (EGMO). 

 

4.3.4 ElaSTEMpoder 

 

    Segundo o site oficial (2021), o ElaSTEMpoder é um projeto social que busca aumentar a 

confiança de meninas e mulheres nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática), para ajudar a reduzir a desigualdade de gênero e disseminar as informações sobre 

essa desigualdade. 

    O projeto começou em janeiro de 2020, a partir de uma ideia de 6 pessoas que se encontraram 

na III Conferência Virtual de Protagonismo Juvenil (CPJ). Segundo o site: “O que nos uniu foi 

a vontade de ser parte da construção de um mundo onde meninas e mulheres fossem 

incentivadas igualmente a ocuparem os espaços que sonham, se tornando lideranças, 

especialmente quando o assunto são as carreiras em STEM”. 

    Atualmente o projeto tem uma equipe de 16 jovens espalhados pelo Brasil, de diferentes 

áreas de formação. O principal objetivo do projeto é promover a igualdade e diversidade nos 

ambientes de estudo e trabalho, principalmente nas áreas de STEM. O projeto busca alcançar 

os objetivos através de dois passos: primeiro empoderar meninas e mulheres, para que a 

mudança possa acontecer e segundo, conscientizando as pessoas sobre os problemas e 

consequências que a desigualdade de gênero causa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
    Neste projeto propomos estudar o papel da mulher na construção da história da matemática 

e como a opressão sofrida por elas colaborou com a desigualdade de gênero que ainda hoje é 

um problema. Para ver como essa desigualdade ainda é grande, realizamos uma pesquisa 

quantitativa, pois achamos que os dados ajudariam a ter uma melhor perspectiva de como essa 

desigualdade ainda assola essa área. 

    Nesse contexto, apresentamos um pouco da história da matemática buscando mostrar como 

as mulheres eram vistas diante da sociedade. Usamos esse caminho pois ao olharmos para a 

história em si já é possível ver que o desequilíbrio entre homens e mulheres e que o preconceito 

sofrido por mulheres que optaram por estudar matemática sempre existiu e é um dos fatores 

para que a matemática ainda seja majoritariamente masculina.   

    Apresentamos a biografia de algumas das principais mulheres matemáticas da história, 

buscando mostrar, a partir das histórias de vida delas, os obstáculos e privações que elas 

tiveram que enfrentar para conseguir ter acesso a direitos básicos e para conseguir estudar 

aquilo que queriam. Dessa forma, mostramos que apesar de todos os empecilhos que essas 

mulheres tiveram, elas contribuíram de forma significativa para a construção da matemática. 

    Falamos um pouco da história da matemática no Brasil e apresentamos a biografia de 

algumas matemáticas brasileiras que contribuíram para a matemática no Brasil. Em seguida, 

analisamos os resultados da pesquisa feita em relação ao número de professores e professoras 

na Universidades federais do Brasil, tentando aproximar o contexto histórico do atual, 

mostrando a realidade em que estamos inseridos. A pesquisa serviu para mostrar que a 

matemática carrega uma herança histórica e que, apesar de já termos avançado muito, a 

desigualdade ainda é um fato, as mulheres ainda são sub-representadas na matemática e que 

ainda temos um longo caminho a percorrer. 

     Em seguida, falamos da relação entre os prêmios matemáticos e as mulheres, e podemos ver 

que diante de três dos principais prêmios, que o número de mulheres que já receberam algum 

prêmio é quase nulo. Apresentamos a biografia da única mulher a receber a Medalha Fields, 

que foi um grande passo na busca por uma maior representatividade feminina diante dos 

vencedores dos prêmios. Podemos ver que a falta de representatividade feminina acaba 

afetando a confiança das matemáticas. 

    Diante disso, achamos importante falar também de iniciativas que buscam aproximar 

meninas da matemática, projetos que tem como objetivo aumentar a confiança de meninas que 
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durante muito tempo acreditaram que a matemática era uma ciência apenas para homens. Esses 

projetos não querem influenciar essas meninas a seguirem na matemática, mas mostrar que 

esse é um possível caminho que elas são capazes de seguir. É mudando o pensamento das novas 

gerações que conseguiremos, cada vez mais, diminuir a desigualdade de gênero na matemática. 

    Como podemos ver nos assuntos abordados anteriormente, apesar de todas as privações 

sofridas pelas mulheres, muitas foram as contribuições deixadas por elas para a ciência, em 

particular na matemática. Por isso é importante lembrar que sempre houve participação 

feminina na matemática, mas que diante do preconceito da sociedade o reconhecimento que 

elas mereciam foi fortemente diminuído, e hoje seus nomes quase não são citados quando 

falamos da história.    
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APÊNDICE 

 

 TABELAS DE DADOS: Números de professores e professoras efetivos dos 

departamentos dos cursos presenciais de Matemática nas Universidades Federais do 

Brasil 
 

 

UNIVERSIDADE 
CAMPUS/ 

CENTRO 

PROFESSORAS PROFESSORES 
TOTAL 

Nº F.R. Nº F.R. 

UFPB CCEN 9 18% 42 82% 51 

UFPB CCAE 10 43% 13 57% 23 

UFAC CCET 10 30% 23 70% 33 

UFCG UAME 4 12% 30 88% 34 

UFCG UAFM 7 41% 10 59% 17 

UFCG UACEN 2 29% 5 71% 7 

UNIFAP 

Campus Marco 

Zero 
4 24% 13 76% 17 

UFAM ICE 10 26% 29 74% 39 

UFPA CABAE 4 25% 12 75% 16 

UFPA 

FAMAT-

Bragança 
5 45% 6 55% 11 

UFPA 

FAMAT-

Breves 
0 0% 8 

100

% 
8 

UFPA 

FAMAT-

Tocantins 
2 25% 6 75% 8 

UFPA 

FAMAT-

Capanema 
34 59% 24 41% 58 

UFPA 

FACMAT-

Castanhal 
5 38% 8 62% 13 

UFPA 

FAMAT-

Salinópolis 
5 19% 22 81% 27 

UFPA ICEN-Belém 34 21% 131 79% 165 
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UNIFESSPA 

FAMAT-

Santana do 

Araguaiana  

3 30% 7 70% 10 

UNIFESSPA 

FAMAT-

CRCA 
4 29% 10 71% 14 

UNIR 

NCET-Porto 

Velho 
3 16% 16 84% 19 

UNIR DME-Paraná 12 50% 12 50% 24 

UFRR DMAT 3 13% 21 88% 24 

UFT 

Campus 

Araguaína 
6 32% 13 68% 19 

UFT 

Campus 

Arraias 
9 36% 16 64% 25 

UFAL 

Campus 

Arapiraca 
0 0% 9 

100

% 
9 

UFAL 

IM-A.C. 

Simões 
6 15% 34 85% 40 

UFBA 

DMAT-

Campus 

Ondina 

23 34% 45 66% 68 

UFOB 

CCET-

Barreiras 
9 53% 8 47% 17 

UFCA 

Campus Brejo 

Santo 
3 25% 9 75% 12 

UFC 

CC-Fortaleza 

 
3 7% 42 93% 45 

UNILAB ICEN 16 47% 18 53% 34 

UFMA 

DEMAT-

CCET 
8 26% 23 74% 31 

UFPE DMAT-CCEN 4 13% 27 87% 31 

UFPE CAA-Caruaru 11 46% 13 54% 24 

UFRPE DM 13 28% 33 72% 46 
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UFPI 

CMRV-

UFDPAR 
1 7% 14 93% 15 

UFPI 

CMAT/CSHN

B-Picos 
2 17% 10 83% 12 

UFRN 

DCEA/CERES

-Caicó 
7 41% 10 59% 17 

UFRN 

MAT/CCET-

Natal 
10 23% 33 77% 43 

UFERSA DCME 16 37% 27 63% 43 

UFS 

DMAI-

Itabaiana 
3 20% 12 80% 15 

UFS DMA 8 17% 38 83% 46 

UFS 

ICE-Darcy 

Ribeiro 
42 31% 94 69% 136 

UFG 

IMTEC-

Catalão 
7 23% 23 77% 30 

UFG Campus Jataí 5 42% 7 58% 12 

UFGD FACET 14 42% 19 58% 33 

UFMT 

Campus 

Araguaia 
1 9% 10 91% 11 

UFMT ICNM-SINOP 11 41% 16 59% 27 

UFMS Aquidauana 3 38% 5 63% 8 

UFMS Paranaíba 3 43% 4 57% 7 

UFMS Ponta Porã 4 33% 8 67% 12 

UFMS Pantanal 4 44% 5 56% 9 

UFMS Três Lagoas 2 20% 8 80% 10 

UFMS INMA 21 55% 17 45% 38 

UFES Campus Alegre 4 31% 9 69% 13 

UFES 

Goiabeiras- 

Vitória 
2 29% 5 71% 7 

UFES São Mateus 3 12% 23 88% 26 

UNIFA-MG ICEX 5 38% 8 62% 13 
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UNIFEI IMC 14 33% 29 67% 43 

UFJF ICE 13 30% 30 70% 43 

UFLA DMM 12 46% 14 54% 26 

UFMG ICEX 13 16% 68 84% 81 

UFOP DEMAT 6 18% 28 82% 34 

UFSJ CSA-DEMAT 19 50% 19 50% 38 

UFU ICENP-Pontal 9 41% 13 59% 22 

UFU FAMAT 38 37% 66 63% 104 

UFV Campus Viçosa 18 47% 20 53% 38 

UFV 

Campus 

Florestal 
2 15% 11 85% 13 

UFTM ICENE 8 53% 7 47% 15 

UFVJM 

FACSAE-

Teófilo Otoni 
4 19% 17 81% 21 

UNIRIO    CCET 11 44% 14 56% 25 

UFRJ IM 19 29% 47 71% 66 

UFF 

Campus 

Niterói 
11 22% 39 78% 50 

UFF 

INFES-Santo 

Antônio de 

Pádua 

16 33% 32 67% 48 

UFF 

ICEX-Volta 

Redonda 
7 44% 9 56% 16 

UFRRJ 

ICE-

Seropédica 
8 28% 21 72% 29 

UFRRJ 

DTL-Nova 

Iguaçu 
9 41% 13 59% 22 

UFSCAR 

Campus 

Sorocaba 
6 55% 5 45% 11 

UFSCAR 

CCET-São 

Carlos 
13 23% 44 77% 57 
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UFABC 

Campus Santo 

André 
27 28% 70 72% 97 

UNILA ILACVN 6 38% 10 63% 16 

UFPR 

Campus 

Curitiba 
11 20% 43 80% 54 

UFPEL IFM 19 40% 28 60% 47 

UFSM 

Campus Santa 

Maria 
21 49% 22 51% 43 

UNIPAMPA Campus Itaqui 7 41% 10 59% 17 

UNIPAMPA Campus Bagé 18 53% 16 47% 34 

FURG IMEF 23 51% 22 49% 45 

UFRGS IME 24 33% 49 67% 73 

UFSC 

Campus 

Blumenau 
7 25% 21 75% 28 

UFSC 

CCFM-

Florianópolis 
11 16% 57 84% 68 

UFFS 

Campus 

Chapecó 
7 54% 6 46% 13 

TOTAL 
896 30% 

204

3 

70

% 
2939 
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ANEXO 

 

 SITES DAS UNIVERSIDADES UTILIZADOS NA PESQUISA 
 

1. <https://ccae.ufpb.br/licmat/contents/menu/docentes>.  

2. <https://www2.ufac.br/ccet/matematica/corpo-docente>. 

3. <https://ces.ufcg.edu.br/portal/index-php/docentes>.   

4. <https://cfp.ufcg.edu.br/portal/index.php/unidades-academicas/uacen/61-

ensino/unidades-academicas>.  

5. <https://dmice.ufam.edu.br/institucional/pessoas/professores>.  

6. <https://cubt.ufpa.br/index.php/docentes-matematica>.  

7. <https://campusbraganca.ufpa.br/index.php/faculdade-de-matematica>.  

8. <https://campuscameta.ufpa.br/index.php/matematica?showall=&start=1>.  

9. <https://campusbraganca.ufpa.br/index.php/corpo-docente>.  

10. <https://campuscastanhal.ufpa.br/?page_id=158>.  

11. <https://salinopolis.ufpa.br/index.php/faculdade-ciencias>.  

12. <https://iemci.ufpa.br/index.php/equipe#EQUIPE%20DOCENTE>.  

13. <https://famat.unifesspa.edu.br/corpo-docente.html>.  

14. <https://matematica.unifesspa.edu.br/corpodocente.html>.  

15. <https://prograd.unir.br/pagina/exibir/12853>.  

16. <https://dmat.ufrr/professores-dmat>.  

17. <https://www2.uft.edu.br//>.  

18. <https://arapiraca.ufal.br/graduacao/matematica/docentes>.  

19. <https://im.ufal.br/pt-br/institucional/docentes-1>.  

20. <https://ufba.br/cursos>.  

21. <https://dmat.ufba.br/docentes>.  

22. <https://ccet.ufob.edu.br/ensino/docentes>.  

23. <https://ufca.edu.br/cursos/graduacao/matematica/>.  

24. <https://mat.ufc.br/portal/ptbr/corpo-docente/docentes-efetivos>.  

25. <https://unilab.edu.br/corpo-docente-icen/>.  

26. <https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=972>.  

27. <https://ufpe.br/matematica-licenciatura-caa>.  

28. <https://ufpe.br/dmat/docentes>.  

https://ccae.ufpb.br/licmat/contents/menu/docentes
https://www2.ufac.br/ccet/matematica/corpo-docente
https://ces.ufcg.edu.br/portal/index-php/docentes
https://cfp.ufcg.edu.br/portal/index.php/unidades-academicas/uacen/61-ensino/unidades-academicas
https://cfp.ufcg.edu.br/portal/index.php/unidades-academicas/uacen/61-ensino/unidades-academicas
https://dmice.ufam.edu.br/institucional/pessoas/professores
https://cubt.ufpa.br/index.php/docentes-matematica
https://campusbraganca.ufpa.br/index.php/faculdade-de-matematica
https://campuscameta.ufpa.br/index.php/matematica?showall=&start=1
https://campuscameta.ufpa.br/index.php/matematica?showall=&start=1
https://campusbraganca.ufpa.br/index.php/corpo-docente
https://campuscastanhal.ufpa.br/?page_id=158
https://salinopolis.ufpa.br/index.php/faculdade-ciencias
https://iemci.ufpa.br/index.php/equipe#EQUIPE%20DOCENTE
https://famat.unifesspa.edu.br/corpo-docente.html
https://matematica.unifesspa.edu.br/corpodocente.html
https://prograd.unir.br/pagina/exibir/12853
https://dmat.ufrr/professores-dmat
https://www2.uft.edu.br/
https://arapiraca.ufal.br/graduacao/matematica/docentes
https://im.ufal.br/pt-br/institucional/docentes-1
https://ufba.br/cursos
https://dmat.ufba.br/docentes
https://ccet.ufob.edu.br/ensino/docentes
https://ufca.edu.br/cursos/graduacao/matematica/
https://mat.ufc.br/portal/ptbr/corpo-docente/docentes-efetivos
https://unilab.edu.br/corpo-docente-icen/
https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=972
https://ufpe.br/matematica-licenciatura-caa
https://ufpe.br/dmat/docentes
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29. <https://dm.ufrpe.br/cargo/professor>.  

30. <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/curso/secao_extra.jsf?/c=pt_BR&id=74246

&extra=125140805>.  

31. <https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=235>. 

32.  <https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=120>.  

33. <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=274>.  

34. <https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=927

>.    

35. <https://sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=85>.  

36. <https://sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/professores/jsf?id=195>.  

37. <https://mat.catalao.ufg.br/matematica.jatai.ufg.br>.  

38. <https://portal.ufgd.edu.br/portal/menu/cursos-presenciais>.  

39. <https://uftm.edu.br/matematica/horario-de-aulas>.  

40. <https://ufvjm.edu.br/cursos/matematica/137-docentes.html>.  

41. <https://matematica.uniriotec.br/departamento-de-matematica/>.  

42. <https://infes.uff.br/professores/>.  

43. <https://icex.sites.uff.br/departamentos/matematica/docentes-departamento-

dematematica/>.  

44. <https://ime-uff.org/docentes-gma/>.  

45. <https://cursos.ufrrj.br/grad/matematica/corpo-docente-1/professores-

permanentes/>.  

46. <https://ni.ufrrj.br/departamentos/dtl/>.  

47. <https://dm.ufscar.br/dm/index.php/comunidade/corpo-docente>.  

48. <https://matematicasorocaba.ufscar.br/docentes>.  

49. <https://graduação.ufabc.edu.br/licmat/index.php/docentes>.  

50. <https://gradmat.ufabc.edu.br/bacharelado-em-matematica/corpo-docente>.  

51. <https://portal.unila.edu.br/graduacao/matematica/grade-e-corpo-docente>.  

52. <https://mat.ufpr.br/graduação/matematica/Docentes.html>.  

53. <https://institucional.ufpel.edu.br/cursos/cod/3800>.  

54. <https://ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/matematica/docentes>.  

55. <https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/licenciaturaemmatematicaitaqui/pagin

a_fixa/docentes/>.  

56. <https://imef.furg.br/servidores/docentes/matem>.  

57. <https://ufrgs.br/ime/professores/bacharel-matematica/>.  

https://dm.ufrpe.br/cargo/professor
https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/curso/secao_extra.jsf?/c=pt_BR&id=74246&extra=125140805
https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/curso/secao_extra.jsf?/c=pt_BR&id=74246&extra=125140805
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=235
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=120
https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=274
https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=120
https://sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=85
https://sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/professores/jsf?id=195
https://mat.catalao.ufg.br/matematica.jatai.ufg.br
https://portal.ufgd.edu.br/portal/menu/cursos-presenciais
https://uftm.edu.br/matematica/horario-de-aulas
https://ufvjm.edu.br/cursos/matematica/137-docentes.html
https://matematica.uniriotec.br/departamento-de-matematica/
https://infes.uff.br/professores/
https://icex.sites.uff.br/departamentos/matematica/docentes-departamento-dematematica/
https://icex.sites.uff.br/departamentos/matematica/docentes-departamento-dematematica/
https://ime-uff.org/docentes-gma/
https://cursos.ufrrj.br/grad/matematica/corpo-docente-1/professores-permanentes/
https://cursos.ufrrj.br/grad/matematica/corpo-docente-1/professores-permanentes/
https://ni.ufrrj.br/departamentos/dtl/
https://dm.ufscar.br/dm/index.php/comunidade/corpo-docente
https://matematicasorocaba.ufscar.br/docentes
about:blank
https://gradmat.ufabc.edu.br/bacharelado-em-matematica/corpo-docente
https://portal.unila.edu.br/graduacao/matematica/grade-e-corpo-docente
https://mat.ufpr.br/gradua%C3%A7%C3%A3o/matematica/Docentes.html
https://institucional.ufpel.edu.br/cursos/cod/3800
https://ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/matematica/docentes
https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/licenciaturaemmatematicaitaqui/pagina_fixa/docentes/
https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/licenciaturaemmatematicaitaqui/pagina_fixa/docentes/
https://imef.furg.br/servidores/docentes/matem
https://ufrgs.br/ime/professores/bacharel-matematica/
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58. <https://mat.unb.br/pessoas#>.  

59. <https://ufmt.br/curso/matcua/pagina/corpo-docente/3815>.  

60. <https://www.ufmt.br/curso/lcnm.matematica/pagina/docentes/2093#top_page

>.  

61. <https://cpaq.ufms.br/matematica/docentes-matematica/>.  

62. <https://cpar.ufms.br/MATEMATICA-LICENCIATURA/>.  

63. <https://cppp.ufms.br/matematica/corpo-docente/>.  

64. <https://cpan.ufms.br/matematica/professores/>.  

65. <https://inma.ufms.br/docentes/>.  

66. <https://matematica.alegre.ufes.br/content/docentes>.  

67. <https://matematica.ufes.br/pt-br/colegiado-do-curso-de-matematica-cce-ufes-

colmat>.  

68. <https://matematicaaplicada.saomateus.ufes.br/docentes-e-tecnicos>.  

69. <https://unifal-mg.edu.br/icex/matematica-2/>.  

70. <https://ufjf.br/mat/institucional/corpo-docente/docentes/>.  

71. <https://dmm.ufla.br/equipe/corpo-docente>.  

72. <https://mat.ufmg.br/professores-dmat/?pagenum=1>.  

73. <https://demat.ufop.br/professores>.  

74. <https://ufsj.edu.br/demat/corpo_docente.php>.  

75. <https://icenp.ufu.br/graduacao/matematica/corpo-docente>.  

76. <https://famat.ufu.br/famat/equipe/corpo-docente>.  

77. <https://mtm.ufv.br/?page_id=15>.  

78. <https://mat.caf.ufv.br/?page_id=15>.  

79. <https://mtmblu.paginas.ufsc.br/files/2019/06/Lista_corpo-docente-site.pdf>.  

80. <https://mtm.ufsc.br/pessoal/docentes.html>.  

81. <https://uffs.edu.br/campi/chapeco/cursos/graduacao/matematica/docentes>.  

82. <https://dm.im.ufrj.br/pt/people.php>.  
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https://www.ufmt.br/curso/lcnm.matematica/pagina/docentes/2093#top_page
https://www.ufmt.br/curso/lcnm.matematica/pagina/docentes/2093#top_page
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https://unifal-mg.edu.br/icex/matematica-2/
https://ufjf.br/mat/institucional/corpo-docente/docentes/
https://dmm.ufla.br/equipe/corpo-docente
https://mat.ufmg.br/professores-dmat/?pagenum=1
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