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Resumo:  

Apresentamos um estudo preliminar sobre a história da matemática mais precisamente, 

acerca da contribuição feminina nesta área. Quantos homens podem ser citados, como 

grandes contribuintes na Matemática? Pitágoras, Aristóteles, Platão, enfim, são muitos 

aqueles que recordamos, mas se a pergunta for quantas mulheres se destacaram na história 

da Matemática? Dificilmente você saberá citar alguma. Herança de uma sociedade 

patriarcal onde mulheres nasciam para serem subordinadas, pelos pais/maridos. No 

entanto, algumas desafiaram a descriminação, estudaram se destacando nas teorias e 

assuntos hoje tratados nas escolas, sem os alunos nem ao menos suspeitarem que há uma 

alma feminina por trás de tais conteúdos. Felizmente a realidade está mudando, a mulher 

está conquistando seu espaço e deixando sua marca na história da matemática e em outros 

setores da sociedade. Queremos afirmar que, não se trata de feminismo mas de igualdade 

entre sexos, entendemos que ambos os sexos podem desenvolver o pensamento 

matemático.  

 

Palavras-chave: Mulheres; Mulheres na Matemática; História da Matemática; 

Matemática; Ciências. 

 

Abstract:  
We present a preliminary study on the history of mathematics more precisely, about 

women's contributions in this area. How many men can be cited as major contributors in 

Mathematics? Pythagoras, Aristotle, Plato, finally, there are many who remember, but if 

the question is how many women have excelled in the history of mathematics? You hardly 

know any quote. Inheritance of a patriarchal society where women were born to be 

subordinate, parents/husbands. However, some have challenged discrimination, 

highlighting the theories studied and subjects treated today in schools without students do 
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not even suspect that there is a feminine soul behind such content. Fortunately, the reality 

is changing, women are gaining share and making their mark in the history of mathematics 

and in other sectors of society. We want to say that this is not feminism but of gender 

equality. We understand that both sexes can develop mathematical thinking. 

 

Keywords: Women; Women in Mathematics; History of Mathematics; Mathematics; 

Sciences. 

 

1. Introdução 

 Por muito tempo várias profissões e atividades na sociedade eram caracterizadas 

como exclusivas dos homens, principalmente na antiguidade onde apenas o sexo masculino 

podia se aprofundar teoricamente em várias questões, como as que envolviam filosofia, 

astronomia, álgebra, geometria, entre outras. Quanto as mulheres, bastava que soubessem 

contar que já estava ótimo, afinal deveriam apenas cuidar da casa e dos filhos. Além de 

estudar também apenas eles podiam lecionar, porém hoje vemos que não se pode haver 

distinção entre os sexos especialmente na área do ensino, quando podemos levar em 

consideração o sul do Brasil onde a porcentagem de docentes mulheres já ultrapassa de 

longe a de docentes homens. Neste momento podemos trazer uma citação de André Revuz, 

sempre lembrada por Anna Averbuch, uma das principais matemáticas brasileiras, que diz: 

“Num certo sentido só se pode verdadeiramente ensinar Matemática a si próprio, e para 

ensiná-la a outra pessoa o que se pode fazer é criar as condições favoráveis para que ela 

possa ensinar a si mesma.” (REVUZ apud VALENTE, 2013, p. 18). Desse modo, a autora 

afirma que todos podemos estudar matemática especialmente o sexo feminino, tendo como 

uma de suas existenciais a compreensão, pois também os estudiosos anteriormente citados 

colaboravam com essa ideia de tanto o homem quanto a mulher poderem aprender e 

ensinar matemática. 

 

2. Mulheres que optaram por contrariar as “regras”: porque Matemática 

também é para o sexo feminino 

 

Analisando a sociedade em que vivemos podemos notar muitas mulheres 

assumindo papéis até pouco tempo denominados como masculinos, são professoras, 
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comerciantes e representantes políticas, vemos mulheres com jornadas duplas se não 

triplas, tendo que trabalhar, cuidar da casa, dos filhos e do marido, quando não lhe é 

exigido também assumir o papel de pai. Com isso, pensamos no passado quando em uma 

época o sexo feminino não tinha voz nem vez, ela era obrigada a se subordinar 

primeiramente a figura paterna e depois ao marido, que em muitos casos também lhe era 

imposto. Ela devia atender as vontades do marido, não podendo nem ao menos manifestar 

suas opiniões e desejos, assim sendo estudar era algo inalcançável, até porque a sociedade 

impunha que isso não era para o sexo feminino, as mulheres deveriam apenas aprender 

como cuidar da casa e dos filhos, o resto era papel dos homens e tão somente deles. Assim 

citamos o seguinte trecho do artigo Atuação das Mulheres no Universo da Matemática: O 

Caso da Universidade Regional do Cariri – URCA: 

 

 

A matemática é uma das ciências mais antigas que se tem conhecimento. 

Normalmente quem habita o universo dos números são os homens, mas será que 

o pensamento matemático é de fácil compreensão dos homens, por estes terem 

talento natural para essa área do conhecimento e as mulheres, por sua vez, são 

incapazes de fazer matemática no mesmo padrão e qualidade masculino? Será 

que os anos de evolução da humanidade e o relevante papel que a mulher tem 

assumido nesta, tornaram apenas o homem apto para a matemática? 

(VASCONCELOS; LEITE; MACEDO, 2012, p. 3131). 

 

Assim podemos pensar em, o que há de diferente entre homens e mulheres na 

forma da interpretação e do raciocínio lógico? Porque ele é considerado mais capaz de ter 

sucesso na área da razão do que a mulher? Ela pode sim ser mais emocional, mas isto não é 

entrave, o sexo feminino pode muito bem se destacar nas áreas exatas tanto quanto os 

homens, a sociedade já mais liberal em que vivemos atualmente nos dá provas concretas 

disto. Sim, a mulher pode cuidar da casa e dos filhos, pode ter uma carreira profissional 

bem sucedida em diversas áreas, e se ela quiser pode fazer tudo isso junto destruindo esse 

dogma do passado. 

Sabemos que antigamente até mesmo estudar era algo proibido para as mulheres, 

sendo que aquelas que se aventuraram e se dedicaram aos estudos foram taxadas como 

bruxas, queimadas e/ou apedrejadas até a morte. A matemática como uma das ciências 

mais antigas foi uma das áreas de estudo negada à muitas delas. Dificilmente encontramos 

livros de matemática que se referem a contribuição feminina em algum conteúdo teórico. É 
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importante ressaltar que a partir de 2012 e 2013 foram editados livros que versam sobre 

mulheres matemáticas. Um deles “História da Educação Matemática”, organizado por 

Danyluk (2012) e o outro, “Educadoras Matemáticas: memórias, docência e Profissão”, 

este organizado por Valente (2013). Com isso podemos citar uma das principais mulheres 

que apesar da discriminação lutou e se dedicou ao estudo da matemática, em um tempo que 

esta era uma atividade condenada à elas. 

Hipatia ou Hipacia (370 – 415 d.C.):  Pioneira no mundo da matemática, ou seja, 

documentada como estudiosa da matemática, foi chefe da escola platônica em Alexandria, 

também lecionou filosofia e astronomia. Como professora estava sempre interessada em 

saber mais. Nesse tempo a estudiosa ousava pensar, e registrar por forma de desenho seus 

pensamentos em uma tábua de areia, sempre observando a natureza e realizando 

representações tais como, esculturas muitas vezes montadas por ela ou por seus estudantes. 

Nascida em Alexandria, na Grécia, ficou conhecida como a primeira mulher que pode 

ensinar matemática, incentivada por seu pai, Theon, também estudou astronomia e 

filosofia, se tornou diretora da Academia de Alexandria, sendo uma exceção perante as 

mulheres da época. Com o tempo sua notoriedade começou a causar inveja, principalmente 

nas autoridades do cristianismo, que a consideravam uma pagã, assim foi acusada de 

bruxismo e ateísmo, sendo torturada até a morte 

         Há um filme espanhol, dirigido por Alejandro Amenábar, lançado em 2009 na 

Espanha. Se passa, no Egito entre os anos 355 e 415 da nossa era, mais precisamente no 

final do século IV d.C. Uma época marcada pela dominação romana.  Se chama Ágora e 

mostra a vida dessa valiosa mulher. Nele é possível ver que Hipatia era uma mulher 

determinada, corajosa e muito inteligente, estava sempre em busca de desvendar os 

segredos do universo tendo a filosofia como sua maior paixão. Estudava inicialmente com 

seu pai, Theon, e mais tarde com a ajuda de Aspasius, observava o mundo, criava teorias e 

as testava. Desse modo, essa grande mulher pesquisava, sempre procurando entender os 

mistérios que a cercavam. 

É significativo o modo como Hipatia conduzia seus estudantes ao estudo. 

Sentavam-se de frente para ela, manifestavam suas opiniões, algumas vezes contra ou a 

favor de seus ensinamentos, e a tratavam com muito respeito. Comumente, ela costumava 

exemplificar o que dizia com instrumentos. Como por exemplo, largava um pedaço de 
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tecido para provar o deslocamento linear, fazia suposições e desse modo, procurava incitar 

seus estudantes a refletirem a respeito do que estavam estudando. Ensinava junto á 

biblioteca. 

Da produção de Hipatia, podemos dizer que escreveu vários comentários sobre 

aritmética e cônicas e realizou investigações sobre geometria. Tinha grande interesse pelas 

ciências exatas, inventou o astrolábio, criou um hidrômetro e interessou-se por estudos 

direcionados a conteúdos de geometria analítica tais como, hipérboles, parábolas e elipses. 

Uma mulher apaixonada pelos seus estudos e incansável pelo desejo em descobrir 

respostas sobre o movimento da terra. Hipatia não casou-se, embora tivesse dentre seus 

estudantes dois pretendentes e seu escravo que a amava, a matemática não desejava o 

casamento, mas sim, dedicar-se somente aos estudos. 

 Hipatia é apenas um exemplo das muitas mulheres que se dedicaram as teorias 

matemáticas, por mais que normalmente se fala apenas de homens matemáticos, elas 

também obtiveram muitos feitos que a discriminação as fez encobrir, ou até serem 

compartilhados por conhecidos do sexo oposto. Algumas delas chegaram a utilizar 

pseudônimos masculinos com o fim de trocar experiências com grandes mestres, através de 

correspondências, devido o grande preconceito sofrido na época. Nesse sentido fala 

Danyluk: 

 

 

[...] jovens estudantes chegam a pensar que apenas homens trabalharam ou 

fizeram matemática, o que eu considero uma grande injustiça. Esse legado 

silencioso omite mesmo a presença das mulheres na Matemática como se este 

fosse exclusivamente um espaço masculino que, no meu entender, é sutil e 

astuto. A história é feita por homens e mulheres, mas, definitivamente, parece 

que apenas quem possui o direito de pronunciá-la são os homens. Sempre houve 

figuras femininas importantes nas artes, na política, na cultura e, também na 

matemática (2012, p. 13). 

 

Ao ler o livro “Educadoras Matemáticas: Memórias, Docência e Profissão”, 

organizado por Valente, podemos perceber que muitas das mulheres que dedicaram suas 

vidas ao estudo da matemática dificilmente se casaram e/ou tiveram filhos, isso, como 

afirma Cavalari, em seu artigo, é consequência de uma decisão que essas mulheres tiveram 
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que tomar. Segundo ela, os anos recomendados para se investir em uma formação 

acadêmica bem fundamentada são os mesmos mais apropriados para se construir uma 

família e ter filhos. Talvez este continue sendo o dilema das mulheres de hoje, por mais 

que o mundo tenha avançado na maioria das vezes conciliar vida profissional e estudantil 

com a pessoal, não é nada fácil, muitas mulheres tem escolhido ficar sozinhas e se dedicar 

totalmente a suas carreiras, chegando aos 30 anos bem resolvidas financeiramente, mas 

solteiras. 

Durante a antiguidade principalmente, as mulheres que escolheram seguir os 

estudos nessa área enfrentaram muitos obstáculos, dentro e fora de casa, pois se a 

sociedade julgava que as ciências exatas, em especial a matemática, era um campo 

absolutamente masculino, devido por “conceitos” o homem ser mais centrado, lógico e 

racional enquanto a mulher era classificada como intuitiva e sentimental demais, dentro de 

casa a realidade não era muito diferente, caso quisessem ser matemáticas eram obrigadas a 

enfrentar suas famílias que não lhes davam apoio, isso quando não lhes privavam do 

estudo. Era também uma escolha entre razão e coração, pois nem sempre conseguiam 

encontrar maridos que permitissem que elas estudassem tal área caracterizada como tão 

masculina. 

Até pouco tempo atrás o trabalho realizado por matemáticas não era valorizado, o 

espaço está sendo conquistado aos poucos. No Brasil, até 2010, somente quatro mulheres 

eram membros da Academia Brasileira de Ciências na área da Matemática, e no assunto 

relacionado a divulgações, recentemente é que estão havendo publicações a respeito dessas 

mulheres, sendo difícil encontrar livros e sites confiáveis, que tratem desse assunto. 

Quanto a matemáticas gaúchas, podemos destacar Maria Fialho Crusius, nascida 

em 26 de fevereiro de 1914, na cidade de São Luiz Gonzaga, filha de Antônio Carlos 

Fialho e Zulmira Vogt Fialho. Desde pequena possuía grande facilidade com números, e ao 

longo da vida se demonstrou uma mulher sábia, humilde e inteligente, sempre na busca de 

uma melhor qualidade no ensino da matemática. Em 18 de dezembro de 1932 recebeu o 

título de Professora de 1º grau na Escola Normal do Colégio São José, em São Leopoldo, 

porém demorou cinco anos até que a primeira oportunidade de trabalho aparecesse, foi 

então em março de 1937 que ela ingressou como professora no Grupo Escolar Estadual 

inaugurado em Boa Esperança, na época quinto distrito do município de Carazinho. No 
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final do mesmo ano Crusius pediu transferência para Passo Fundo, devido ser casada e 

estar morando longe do marido, assim assumiu como professora alfabetizadora no Grupo 

Escolar Joaquim Fagundes dos Reis.  

Há relatos de que em sala de aula passava seu entusiasmo aos alunos, os cativando 

sempre mais e tornando o aprendizado de matemática mais envolvente. Fazia isso com 

auxílio de instrumentos como jogos lúdicos que facilitam o aprendizado, demonstrando a 

dedicação máxima em seu trabalho.  

Em 1976, Crusius, já com uma jornada dentro da Universidade de Passo Fundo, 

juntamente com as alunas Carmen Gomes, Helena Lorenzatto, Lourdes Sachett, Mary 

Caetano Costa, Naira Rezende e Ocsana Danyluk e com o aval da direção do Instituto de 

Ciências Exatas e Geociências – ICEG, representada pelo professor Luiz Eurico Spalding, 

criam o Laboratório de Matemática. Através deste elas faziam reuniões de estudo, onde 

discutiam vários assuntos e aquelas que estavam em sala de aula aplicavam as 

metodologias estudadas e depois compartilhavam os resultados, para com isso fazerem as 

mudanças necessárias, assim tudo que era estudado/criado era experimentado em sala de 

aula para posteriormente ser validado. 

Maria, segundo Teixeira, possuía três características marcantes, primeiro, sua 

“capacidade de coordenar grupos”, segundo, “a obstinação em procurar qualidade no seu 

trabalho e no do grupo” e em terceiro, sua “inquietude”, pois “nunca julgava estar pronta; 

sentia que sempre havia algo em que não havia pensado ou que não tinha sido 

experenciado, ou que não tinha sido falado.” 

 Assim podemos ver que há muitas mulheres que se destacam no estudo da 

matemática, pode ser Hipátia lá na Grécia Antiga ou Maria Crusius aqui no Rio Grande do 

Sul, ainda aqui na Universidade de Passo Fundo, mostrando que estes tesouros femininos 

podem estar muito perto de nós, servindo de exemplo e inspiração para que talvez também 

nós possamos deixar nossos nomes na história dessa área a qual escolhemos dedicar nossos 

estudos. 

 

3. Conclusão 
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Este estudo que está sendo realizado tem por objetivo buscar fazer uma síntese 

sobre a participação das mulheres na história da Matemática, sabendo da importância que 

elas tiveram nesta área e também que a maioria das pessoas nem imagina tais 

participações. Atualmente quando se olha para o perfil docente das ciências exatas, este é 

constituído em grande parte pelo sexo feminino, as mulheres estão quebrando o tabu de 

que seu lugar é dentro de casa, mostrando que tem lugar na sociedade e principalmente no 

estudo da Matemática, pois são sábias, inteligentes e dedicadas. Pelo estudo realizado 

podemos também afirmar que a mulher teve grandes contribuições à história da 

matemática e, continua tendo, o que falta é a valorização da educadora tanto por parte dos 

homens quanto pelas próprias mulheres.  
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