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1. Introdução 

 

 O espaço científico, como inúmeros outros espaços sociais, estão demarcados por 

divisões generificadas. A história comprova a pouca participação feminina nas Ciências, mas 

principalmente nas Ciências Naturais, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM), às 

chamadas hard sciences, que são, também, aquelas com maior prestígio e reconhecimento no 

mercado. As mulheres estão, em maior quantidade, nas ciências ligadas ao cuidar: educação, 

saúde, alimentação, ou seja, as soft sciences, em que os salários são relativamente mais 

baixos (SCHIEBINGER, 2001). 

Löwy (2000) indica que o acesso gradativo das mulheres à educação e a pesquisa 

científica e a influência do feminismo e dos estudos de gênero na produção da ciência, 

contribuíram para modificar a percepção naturalizada da ciência. Mesmo assim, 

 

embora atualmente o sucesso escolar seja feminino, pois as 
meninas/mulheres concluem em maior número o ensino fundamental, médio 
e superior, o sistema educacional continua produzindo engenheiros e 
assistentes sociais, cirurgiões e enfermeiras, economistas e pedagogas, 
físicos e nutricionistas, os primeiros predominantemente homens, as 
segundas predominantemente mulheres. (CARVALHO, 2004, p. 11) 
 

 

A assimetria de gênero em CTEM é realidade em quase todos os países ocidentais e 

orientais (SAAVEDRA, TAVEIRA e SILVA, 2010) e hoje, apesar da aparente maior 

participação feminina nestas áreas, ainda se percebe a força da masculinização e do 

preconceito e discriminação, como pode ser visto no departamento de matemática 

pesquisado. 

                                                

1 Graduanda em Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba. Integrante do Núcleo Interdisciplinar de 
Pesquisa e Ação sobre Mulher e Relações de Sexo e Gênero - NIPAM. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba.  Integrante do 
Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação sobre Mulher e Relações de Sexo e Gênero - NIPAM. 
3 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba.  Integrante do 
Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação sobre Mulher e Relações de Sexo e Gênero - NIPAM. 
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O estudo de Cavalari (2007) sobre a presença feminina na Matemática e Matemática 

Aplicada da USP, UNICAMP e UNESP, nos níveis de Graduação, Pós-Graduação e 

Docência, no recorte temporal de suas criações até o ano de 1999, revela que, além das 

mulheres serem minoria neste campo, sua presença diminui mais ainda quanto mais alto for o 

posto/nível da carreira acadêmica. A presença feminina é menor na pós-graduação comparada 

com a da graduação, menor ainda na docência. A autora atribui isso ao entrave enfrentado por 

mulheres para conciliar a carreira acadêmica com o serviço doméstico e o cuidado com os 

filhos, aos estereótipos de gênero na educação e na carreira científica, a exclusão das 

mulheres nas ciências, a rara representatividade feminina como cientistas, e, por fim, a 

dificuldade de crescimento profissional nestas áreas.  

Sendo assim, esta investigação, que integra o projeto financiado pelo CNPq: 

“Relações de gênero em cursos masculinos: engenharias mecânica e civil, física, matemática 

e ciência da computação” (Processo: 471892/2014-9), visa compreender melhor as relações 

de gênero na área da matemática. Para tanto, foi realizada uma pesquisa no Departamento de 

Matemática de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) nordestina, constituído de 

43 homens e 12 mulheres, sobre a trajetória destas 12 docentes ao longo de sua formação 

acadêmica e desenvolvimento profissional. Através do currículo Lattes, analisou-se os 

aspectos geracionais e de desenvolvimento de sua formação, destacando seus anos de 

ingresso na IFES, seus focos na carreira e suas publicações nos últimos quatro anos. Foi 

considerado os anos de nascimento das professoras, obtidos por meio de entrevistas4 

realizadas no âmbito do projeto maior, para estabelecer o recorte geracional. 

 

 

2 (Des)continuidades na trajetória docente: uma questão geracional 

 

 O levantamento do corpo docente do Departamento de Matemática foi realizado 

através do SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) da IFES 

pesquisada. Em 2014, tinha 9 mulheres para 37 homens no departamento de Matemática. Em 

2017, ao atualizar os dados, contabiliza-se 12 docentes mulheres, num total de 43 docentes 

homens e, sendo 3 delas recém-ingressantes que adentram no departamento entre os anos de 

2015 e 2016. As mulheres totalizam a apenas 22% do quadro docente efetivo, como ilustra o 

gráfico abaixo.  

                                                
4 As entrevistas não foram analisadas neste trabalho, serviram apenas para coleta das datas de nascimento das 
docentes. 
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Gráfico 1: Distribuição de professores/as no departamento de Matemática, UFPB, 2017 

 

Fonte: https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/departamento/professores.jsf?id=1337. Acesso em 08/17. 

 

Há visível desigualdade na participação de homens e mulheres docentes no 

departamento de matemática da IFES pesquisada. Carvalho e Freitas (2017, p. 2) explicam a 

escassa participação feminina na ciência por falta de sentir pertencentes ao ambiente, como 

explicitam: 

As razões apontadas são: falta de acesso a recursos; falta de conexão com as 
experiências vividas, de ênfase em aplicações concretas e de contribuições 
sociais dos conteúdos curriculares; ambientes acadêmicos hostis; 
identidades profissionais frágeis; falta de senso de pertencimento a uma 
comunidade de prática; falta de apoio de mentores/as e orientadores/as; 
exclusão das redes sociais; conflito entre os papeis de mãe e estudante; e 
raridade de professoras nesses campos, sobretudo na pesquisa. 

  

 

Ao partir para a análise do Currículo Lattes das 12 professoras, anos de nascimento5, 

os anos que ocorrem cada etapa de suas formações, ano de ingresso, condições de 

desenvolvimento profissional, foco da carreira e publicações nos últimos quatro anos, foi 

elaborado o Quadro 1, a seguir, organizado por ordem crescente do ano de seu ingresso na 

IFES pesquisada. 

 

 

 

  

                                                
5
 Três docentes  não foram entrevistadas no âmbito do projeto maior, sendo assim, não se obteve suas datas de 

nascimento. 
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Quadro 1: ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES DE PROFESSORAS DE MATEMÁTICA 

Docente Ano de 

nascimento 

Grad. Mest. Dout. Pós-

Dout. 

Ingresso 

na IFES 

Desenv. 

profissional 

Foco da 

Atuação 

Acadêmica 

Publicações 

últimos 4 

anos 

M1 1952 1975 

UFPR 

1978 

IFT 

1993 

UFRJ 

 

- 

 

1980 

 

Contínuo 

Pesquisa e 

Ensino 

Grad. 

7 

M2 1959 1980 

UFRN 

1996 

UFPB 

2009 

UFRJ 

 

- 

 

1985 

 

Descontínuo 

Ensino 

Grad. 

1 

M3  1956 1984 

UFPB 

1992 

UFPB 

 

- 

 

- 

 

1989 

 

Descontínuo 

Extensão, 

Ensino 

Grad. 

0 

M4  1966 1988 

UFCG 

1999 

UFPB 

2004 

UFRJ 

 

- 

 

1990 

 

Descontínuo 

Gestão, 

Ensino 

Grad. 

0 

M5  1959 1982 

UFPB 

1994 

UFPB 

2000 

UFRN 

-  

1993 

 

Descontínuo 

Pesquisa, 

Ensino 

Grad. Pós 

Grad. 

15 

M6  1966 - - 1994 

UFPE 

1999 

OUI 

2007 

IMP

A 

 

 

1996 

 

 

- 

 

Pesquisa, 

Ensino 

Grad. e Pós 

Grad. 

3 

M7  - 1985 

UFRG

S 

1988 

UNB 

1995 

UFRJ 

 

- 

 

2002 

 

Contínuo 

Pesquisa e 

Ensino 

Grad. 

0 

M8  - 1987 

UFPB 

1992 

UNB 

 

- 

 

- 

 

2008 

 

Descontínuo 

 

Ensino 

Grad. 

0 

M9  1981 2003 

UFMT 

2006 

UFPB 

2010 

UNIC

AMP 

 

- 

 

2009 

 

Contínuo 

 

Gestão, 

Ensino 

Grad. e Pós 

Grad 

2 

M10 1982 2003 

UNES

P 

2006 

UNES

P 

2010 

USP 

2015 

USP 

 

2010 

 

Contínuo 

Extensão, 

Ensino 

Grad. e Pós 

Grad. 

4 
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M11 -  1997 

MIPT 

1999 

MSU 

2003 

TU 

KL 

2005 

MSU 

2007 

ESI 

2007 

TU-

WIE

N 

2009 

UL 

 

 

2014 

 

 

Contínuo 

Pesquisa e 

Ensino 

Grad. e Pós 

Grad 

8 

M12 1984 2005 

UFPB 

2006 

UFPB 

2008 

UFA

M 

2013 

UFPB 

2013 

UFC 

2014 

UPE

C 

2015 

UFP

B 

 

2015 

 

Contínuo 

Ensino 

Grad. e Pós 

Grad 

3 

Fonte: http://lattes.cnpq.br/ (11/17) 

  

As docentes apresentaram variação quanto seu desenvolvimento acadêmico e 

profissional. Usou-se como critério para considerar (des)contínuo tal desenvolvimento a 

existência (ou não) de intervalos entre as titulações e o ingresso na carreira da docência no 

ensino superior. Algumas informações não foram encontradas em seus currículos, por isso há 

algumas lacunas no quadro apresentado. 

Percebeu-se diferenças de progressão acadêmica baseadas no tempo das suas 

respectivas entradas na IFES como docentes e, consequentemente, diferenças geracionais. O 

interstício temporal entre graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado costumam ser 

mais longos com professoras que têm mais tempo de profissão. Já as que adentram mais 

recentemente, esse intervalo de tempo costuma ser bem menor ou até não existir.  

Dentre as seis primeiras professoras que adentram na IFES pesquisada entre os anos 

de 1980 e 1996, nascidas nas décadas de 1950 e 1960, apenas a primeira apresenta progressão 

contínua. Quanto M6, como não há informações sobre o ano de titulação da graduação e do 

mestrado em seu currículo Lattes, não conseguimos saber se seu desenvolvimento acadêmico 

e profissional foi contínuo ou descontínuo. Entretanto, pode-se afirmar que quatro docentes 

apresentam a característica de interrupções na trajetória profissional. Também se destaca que 

Apenas uma entra na IFES já doutora. 
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Já entre as seis últimas professoras, mais jovens, que ingressaram na IFES pesquisada 

entre 2002 e 2015, apenas M8 apresenta descontinuidade na sua carreira, as demais não 

mostram interrupções no decorrer do desenvolvimento acadêmico. Quatro delas já adentram 

na carreira com o título de doutorado. Esse maior número de ingressantes doutoras deve-se 

também ao fato que as exigências se modificaram, hoje exige-se essa titulação para o 

exercício docente na IFES pesquisada. 

Essa diferença quanto a progressão dessas duas gerações de professoras foi também 

sentida em 2013 por Carvalho, Rabay e Silva. Baseadas em resultados da análise do Lattes e 

de entrevistas do projeto mencionado, o qual coincide a maioria dos sujeitos do presente 

artigo, asseveram: 

 

As docentes da primeira geração (nascidas nas décadas de 1950 e 1960), 
com uma única exceção (F2), têm filhos/as e apresentam desenvolvimento 
profissional descontínuo, isto é, com longos intervalos de tempo entre a 
graduação e o mestrado e entre este o doutorado, com duas exceções [...] 
Enfim, as mais jovens, que nasceram nas décadas de 1970 e 1980 e 
ingressaram na carreira entre 2004 e 2010, já com doutorado (ou na véspera 
da defesa), apresentam desenvolvimento profissional contínuo [...] 
(CARVALHO; RABAY; SILVA, 2013, p. 4) 

 

As autoras concluem que essas diferenças de trajetórias ocorrem porque a geração 

mais velha adiou o mestrado ou doutorado e dedicou prioritariamente ao ensino de graduação 

ao tentarem conciliar família e carreira, enquanto que a geração mais jovem já entra na 

carreira com doutorado e adiam o casamento e/ou a maternidade (CARVALHO; RABAY; 

SILVA, 2013). 

Essas dificuldades são tratadas por Donoso-Vazquez, Gazo e Moreno (2013) como 

uma questão bastante delicada e de difícil resolução. A multiplicidade de papeis 

desempenhados, que devem ser exercidos simultaneamente, dificultam o crescimento pessoal 

e o empoderamento da maioria das mulheres, principalmente se elas carecem de formação e 

autoestima. Essa sobreposição de jornadas as afastam de suas identidades profissionais. 

Outro resultado que merece destaque é que apenas metade (6) das professoras 

participam do ensino da pós-graduação. Cabe asseverar que, no programa de pós-graduação 

de matemática, vinculado ao departamento locus da pesquisa, há 26 professores homens 

atuando, enquanto que somente 5 mulheres são docentes deste programa. Se na graduação 

elas são 22% do quadro efetivo, na pós elas correspondem a 16,13%. Essa queda de 

participação corrobora com os resultados da pesquisa de Cavalari (2007) que identificou que 
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as professoras matemáticas são mais raras nos mais altos níveis da carreira acadêmica. Além 

disso, segundo seu próprio site, elas estão limitadas ao mestrado. M5 é docente de outro 

programa de pós-graduação. 

Ou seja, apesar de adentrarem na pós-graduação, as professoras ainda não 

ultrapassaram a barreira para atuarem no doutorado, conforme Cavalari (2007) já denunciava. 

 Das professoras da primeira geração, apenas duas atuam na pós, enquanto que, entre 

as mais jovens, quatro exercem a docência nessa etapa educacional. A partir deste dado, é 

possível avaliar que a geração mais jovem de professoras consegue ingressar mais nos 

programas de pós-graduação que a geração mais antiga, na contramão da análise anterior feita 

por Carvalho, Rabay e Silva (2013), que identificaram que elas tinham dificuldades de 

atuarem nesses programas.  

Para justificar a continuidade do desenvolvimento acadêmico, Carvalho, Rabay e 

Silva (2013) revelaram que elas adiam casamento e filhos/as, para evitarem as múltiplas 

jornadas. Supõe-se que esse é um dos motivos que possibilitou o ingresso dessas professoras 

jovens nos programas de pós-graduação, considerando que as mulheres cientistas geralmente 

precisam “escolher entre fazer ciência ou ser boas mães, pois a competição neste meio 

profissional torna mais difícil para as mulheres em início de carreira alcançar o equilíbrio 

entre o trabalho e a família” (SAAVEDRA; TAVEIRA; SILVA, 2010, p. 53). 

 Outro dado advindo da análise do quadro é relacionado ao número de publicações 

destas docentes. Há um equilíbrio entre as gerações nesse quesito: apenas duas professoras, 

de cada geração, não publicaram nos últimos quatro anos. Contudo, a despeito de ter menor 

participação de professoras na pós, a geração de docentes mais velhas é mais produtiva, soma 

26 publicações, enquanto que a segunda geração apresenta 17 publicações. Da primeira 

geração, a professora M5, única que não é do programa de pós-graduação de matemática, 

sozinha, possui 15 publicações nos últimos quatro anos, o que contribuiu para a superioridade 

de publicações de sua geração.  

 O quadro auxilia a entender alguns aspectos da progressão profissional de professoras 

no departamento de matemática da IFES pesquisada, como fica bem visível as diferenças 

geracionais. Contudo essas são análises preliminares de uma pesquisa em andamento, na qual 

se objetiva também entrevistar todas as professoras buscando resultados cada vez mais 

detalhados. 

 

4. Conclusão 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



8 
 

 

 Diante dos dados coletados, percebe-se que o departamento pesquisado é um 

ambiente bastante demarcado pela presença masculina. As mulheres são 22% do corpo 

docente do departamento e apenas 16,13% da pós-graduação de matemática da IFES 

pesquisada. Os resultados demonstram um departamento masculinizado, no qual a presença 

feminina é rara. 

Através da análise dos currículos Lattes das docentes do Departamento de Matemática 

da IFES nordestina, foi possível concluir que há diferenças geracionais no grupo de 

professoras analisado. A geração mais antiga progride menos que a geração mais nova, tendo 

mais professoras apresentando interrupções no desenvolvimento acadêmico. A primeira 

geração também é mais rara na pós-graduação que as mais novas, pois essas ingressam mais 

rápido neste nível de ensino.  

Tais diferenças nos permite supor que, também tomando como base a literatura, as 

docentes mais novas usam a estratégia do adiamento do casamento e/ou da maternidade para 

conseguir o desenvolvimento profissional sem interrupção, haja vista que, culturalmente, é 

atribuído às mulheres a responsabilidade pelo cuidado da família/casa. Por outro lado, as 

mais antigas, por terem acumulado as funções do privado e do público, podem ter sofrido 

mais com os entraves generificados do desenvolvimento de suas carreiras docentes (divisão 

sexual do trabalho do âmbito privado, menor número de referências femininas na carreira, 

maternidade compulsória e os encargos quase que exclusivo dos cuidados dos/as filhos/as, 

etc). 

Os resultados da pesquisa demonstram a necessidade de se criar estratégias que 

fomentem a maior participação de mulheres docentes no espaço da ciência matemática, como 

políticas que estimulem meninas a escolherem essa formação e políticas de estratégias de 

superação de barreiras generificadas no decorrer da carreira. Somente com uma maior 

presença feminina será possível uma cultura de equidade de gênero em ciências 

masculinizadas. 

Por fim, as conclusões oriundas da análise dos currículos Lattes são baseadas em 

resultados parciais de uma pesquisa que se encontra em andamento. Pretende-se ampliar e 

aprofundar as análises dos resultados através de futuras entrevistas que visam confirmar as 

hipóteses quanto às causas das (des)continuidades da progressão da carreira. 
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