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Dados estatísticos
u

Aos 15 anos, apenas 22% das meninas pensam em seguir carreira
nas áreas de ciências e engenharia.

u

Nas universidades, as mulheres representam apenas 35% dos
alunos matriculados nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia,
Engenharia e Matemática).

u

Segundo a American Association of University Women (AAUW),
nos Estados Unidos, a proporção de mulheres na Matemática caiu
entre 1990 e 2013: passou de 35% para 26%.
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Por que?
u

Nada sustenta a idéia de que as mulheres tenham menos aptidões
que os homens para se desenvolver nas áreas de STEM.

u

Há muitos estudos sobre os fatores biológicos no aprendizado. Eles
sugerem que pode até existir diferença de habilidades cognitivas
entre indivíduos, mas não entre gêneros.

u

“O fato de as mulheres estarem menos presentes em determinadas
áreas de conhecimento tem muito mais relação com questões
sociais e com expectativas que pais e comunidade propagam desde
muito cedo.” Fabio Eon, coordenador de Ciências da UNESCO.

OS BRINQUEDOS PARA MENINAS ALEJAM AS MULHERES
DA CIÊNCIA?
Os brinquedos não
são somente
divertidos na
infância. Também
permitem estimular
o desenvolvimento
de habilidades e
muitas vezes
reforçar
estereótipos.

Os brinquedos “para meninas” podem influir
na percepção do mundo laboral e das suas
capacidades.
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Esse efeito se vê refletido ao longo
prazo: Somente o 30% dos
cientistas no mundo são mulheres.

Por que?
u

O menor interesse das meninas começa quando passam a
assimilar estereótipos – os meninos ganham incentivo e
espaço para desenvolver habilidades espaciais, por exemplo,
e as meninas são levadas a acreditar que sua tarefa no
mundo é cuidar da casa e da família.

u

No Ensino Médio há principalmente homens dando aulas de
matemática.

u

Dificilmente, se fala de referências a mulheres de destaque
na Matemática.

Cómo melhorar?

u

Mais professoras mulheres em Matemática.

u

Mostrar que na Matemática não somente existem homens de
destaque (Pitágoras, Tales, Baskara,…). Falar de mulheres
matemáticas famosas no Ensino Médio e na Universidade.

u

Mais Mulheres nos Seminários, Congressos, Workshops,…

u

Esse ano foi criada uma Comissão de Gênero SBM/SBMAC
para promover a diversidade em eventos científicos.

https://www.sbm.org.br/publicacoes/publicacoespara-download/colecao-simposios-de-matematica

Hipátia de Alexandria (370-415 d.C.)
u

Primeira mulher matemática documentada da história.

u

Filha de Theon, último diretor do Museu de Alexandria.

u

Manuscrito “Comentários sobre a aritmética de Diofanto”. (Diofanto de
Alexandria matemático grego do século III a.C., "pai da álgebra”)

u

Comentários sobre os “Elementos de Euclides”.

u

Tratado sobre a obra “As Cônicas” de Apolônio. Suas reinterpretações
simplificaram os conceitos de Apolônio, usando uma linguagem mais
acessível, tornando-o um manual fácil de ser seguido pelo leitor
interessado.

u

“Reserve o seu direito a pensar, mesmo pensar errado é melhor do que
não pensar.”

Marie-Sophie Germain (Paris, 1776-1831)
u

Viveu em uma era de preconceito e veto a mulheres em instituições (até
1972 as mulheres não podiam estudar na Escola Politécnica de Paris).

u

Sophie começou a utilizar o codinome Monsieur Le Blanc para trocar
correspondências com Lagrange e Gauss.

u

Os trabalhos que ela apresentou nas correspondências fizeram com
que eles quiseram conhece-la em pessoa, ficando surpresos com sua
identidade mas encorajaram ela a continuar.

u

Contribuições fundamentais à teoria dos números e à teoria da
elasticidade.

u

Um número primo p é um número primo de Sophie Germain se 2p+1
também é um número primo. {2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89,...}.

u

Academia de Ciências da França concede um Prêmio Sophie Germain.

Emmy Noether (Alemanha, 1882-1935)
u

As universidades alemãs não permitiam matrículas de mulheres. As mulheres
podiam apenas ser ouvintes.

u

Em 1903, mudou-se para a Universidade de Gottingen, sendo ouvinte de
matérias ministradas pelos matemáticos David Hilbert e Felix Klein.

u

Em 1904, foi a única mulher matriculada em Matemática, entre 46 homens.

u

Depois trabalhou no Instituto de Matemática
pesquisadora, porém sem remuneração financeira.

u

Em 1932, um ano antes de sua destituição pelo governo nazista, foi premiada
com o Memorial Alfred Ackermann-Teubner.

u

Em 1933 foi na Universidade Bryn Mawr, no estado da Pensilvânia (USA).

u

Seu trabalho mais conhecido foi em Álgebra “A Teoria dos Ideais nos Anéis”.

u

Também trabalhou na teoria da relatividade, “Teorema de Noether”, auxiliando
na teoria da relatividade e na física de partículas elementares.
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Maria Laura Mouzinho Leite Lopes
(Timbaúba-PE, 1917-2013)
u

Em 24 de setembro de 1949, obteve o título de Doutorado em Matemática,
sendo a primeira mulher a se doutorar em Matemática no Brasil.

u

Por a reforma universitária de 1967, tornou-se Professora Titular.

u

Participou de articulações para fundar instituições importantes, como o CNPq,
o IMPA e a SBEM.

u

1951, primeira brasileira a entrar para Academia Brasileira de Ciência (ABC).

u

Em 1969, a carreira de Maria Laura é interrompida durante o regime militar. Ela é
exiliada e vai a Estrasburgo (França) onde começa seu trabalho em Didática
Matemática.

u

Em 1974, Maria Laura retornou e assumiu o papel de liderança na área de
Educação Matemática no Brasil, que manteve até os últimos dias da sua vida.

u

Áreas de estudo: Geometria projetiva e Educação Matemática.

Katherine Coleman Goble Johnson
(EUA, 1918-)
u

Seu pai Joshua era lenhador, fazendeiro, sua mãe era professora. De
ascendência afro-americana.

u

Apesar das dificuldades numa época de fortes conflitos raciais nos EUA,
conseguiu se formar com a distinção cum laude em 1937, com licenciatura em
Matemática e Francês, aos 18 anos.

u

Em 1953 comeou a trabalhar na NASA, onde formou parte da Divisão de
Pesquisa de Vôo.

u

1960, primeira vez que uma mulher da Divisão de Pesquisa de Vôo recebeu
crédito como autora de um relatório de pesquisa.

u

É co-autora de 26 artigos científicos.

u

Exemplo pioneiro de mulheres afro-americanas em STEM.

Laure Saint-Raymond (França, 1975-)
u

Em 2000, doutora pela Universidade Paris Diderot. A sua tese é sobre teoria cinética dos
gases.

u

"Eu finalmente me decidi no dia em que comecei minha tese, mas por um longo tempo
pensei em fazer carreira na música”.

u

Em 2000, começou a trabalhar no Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica (CNRS).

u

Em 2008, Prêmios da Sociedade Matemática Européia, por seu trabalho sobre o limite
hidrodinâmico da equação de Boltzmann.

u

Em 2014, convidada a proferir palestra no Congresso Internacional de Matemática (ICM),
na seção "Equações Diferenciais Parciais”.

u

Expectativa de ela ganhar a Medalha Fields, (último ano em que poderia receber). Ela
comentou que preferia não ser medalhista Fields, porque ser a primeira mulher a ser
recompensada parecia muito pesado.

u

“A criatividade é estimulada pela diversidade. Diversidade de ideias e de pontos de vistas
que se completam para compreender os problemas e encontrar as soluções”.

Maryam Mirzakhani (Irã, 1977-2017)

u

1994 e 1995, ganhou medalhas de ouro na Olimpíada Internacional de
Matemática, obtendo nota máxima em 1995.

u

2004, doutora em Matemática pela Universidade de Harvard. Seu trabalho
resolveu vários problemas sobre superfícies hiperbólicas.

u

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

u

2010, convite para falar no Congresso Internacional de Matemáticos (ICM), sobre
“Topologia, Sistemas Dinâmicos e ODE”.

u

2014, primeira mulher a receber a medalha Fields.

u

2017, aos 40 anos, faleceu por um câncer nos EUA.
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Mulheres negras correspondem a 25, 5% da população
brasileira.
Mesa Redonda Mulheres Matemáticas

“Enquanto três interpretes deixavam o grupo para ir falar com
griot os setenta e tantos moradores de Juffure me cercaram,
formando um semicírculo, mas sem encostarem em mim.
Estavam simplesmente me examinando, os rostos franzidos
concentrados. Fiquei desconcertado, comecei a sentir algo se
revirar dentro de mim. Mas, o que estaria acontecendo? Foi
então que compreendi tudo abruptamente. Muitas vezes em
minha vida já estivera cercado no meio de multidões, mas
nunca numa multidão onde todos eram pretos...
Abalado emocionalmente, abaixei os olhos, como costumamos
fazer quando estamos indecisos, inseguros...’
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Maternidade e Carreira
IV SEMANA DE MATEMÁTICA - UFPE
Recife, 12 a 16 de agosto de 2019

Dados
(Gênero e Número Edição 10)
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