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EPÍGRAFE 
 
 
 

 

Aprendeu a ler lendo números. Brincar 
com números era o que mais a divertia 
e de noite sonhava com Arquimedes. 
 O pai proibia:  
– Isso não é coisa de mulher – dizia.  
Quando a Revolução Francesa fundou a 
Escola Politécnica, Sophie Germain 
tinha dezoito anos. Quis entrar. 
Fecharam as portas na sua cara: 
 – Isso não é coisa de mulher – disseram. 
Por conta própria, sozinha, estudou, 
pesquisou, inventou. Enviava seus 
trabalhos, por correio, ao professor 
Lagrange. Sophie assinava Monsieur 
Antoine-August Le Blanc, e assim 
evitava que o exímio mestre 
respondesse: 
 – Isso não é coisa de mulher.  
Fazia dez anos que se correspondiam, 
de matemático a matemático, quando o 
professor soube que ele era ela.  
A partir de então, Sophie foi a única 
mulher aceita no masculino Olimpo da 
ciência européia: nas matemáticas, 
aprofundando teoremas, e depois na 
física, onde revolucionou o estudo das 
superfícies elásticas. Um século depois, 
suas contribuições ajudaram a se tornar 
possível, entre outras coisas, a torre 
Eiffel.  
A torre tem gravados os nomes de 
vários cientistas.  
Sophie não está lá. Em seu atestado de 
óbito, de 1831, aparece como dona de 
casa, e não como cientista:  
– Isso não é coisa de mulher – disse o 
funcionário 

 
(GALEANO, 2008, p. 191). 
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar e refletir sobre as relações sociais de 
gênero entre os(as) professores(as) de Matemática dos cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em instituições públicas do Estado da Bahia. A pesquisa foi 
apoiada nos estudos sobre gênero apresentados por Costa, Sardenberg, Saffioti 
e Scott e respaldado na autoridade de Bourdieu para discutir gênero sob a 
perspectiva de uma construção social calçada em sua teoria da dominação 
masculina e utilizando os seus conceitos de Habitus, Campo e Violência 
Simbólica. A investigação está metodologicamente ancorada na abordagem 
qualitativa com a utilização de dados de pesquisa bibliográfica e documental e 
da realização de entrevistas semiestruturadas com professore(a)s das IES 
pesquisadas. A dissertação está organizada em formato multipaper, composta 
de um capítulo de introdução, dois artigos e as considerações finais. O 
tratamento dos dados foi feito a partir da análise de conteúdo proposta por 
Bardin. A análise do conteúdo das entrevistas revela que a ―biologização‖ é 
utilizada como justificativa para explicar a feminização e a masculinização de 
determinadas áreas do conhecimento matemático e, da mesma forma, para 
justificar o entendimento de que mulheres e homens fazem matemática de 
maneira diferente. Os resultados indicam que há uma sub-representação das 
mulheres no ensino superior de matemática, bem como uma segregação em 
função do gênero no que se refere às disciplinas ―duras‖ e às ―pedagógicas‖ 
que compõem os currículos dos cursos de licenciatura e bacharelado 
pesquisados. Os resultados indicam também que, historicamente, há uma 
escassez de modelos femininos que possam inspirar especialmente as meninas e 
outras mulheres investirem em carreiras ligadas ao conhecimento matemático. 
 
Palavras-chave: Gênero. Matemática. Educação superior. Bacharelado. 
Licenciatura. 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to analyze and reflect on the social gender relations among 
Mathematics teachers in the Bachelor and Licentiate courses in public 
institutions in the State of Bahia. The research was supported by the gender 
studies presented by Costa, Sardenberg, Saffioti and Scott and supported by 
Bourdieu's authority to discuss gender from the perspective of a social 
construction based on his theory of male domination and using his concepts of 
Habitus, Campo and Symbolic Violence. The investigation is methodologically 
anchored in the qualitative approach with the use of bibliographic and 
documentary research data and semi-structured interviews with professors 
from the researched HEIs. The dissertation is organized in a multipaper format, 
consisting of an introductory chapter, two articles and the final remarks. The 
treatment of the data was made based on the content analysis proposed by 
Bardin. Analysis of the content of the interviews reveals that ―biologization‖ is 
used as a justification to explain the feminization and masculinization of certain 
areas of mathematical knowledge and, in the same way, to justify the 
understanding that women and men do math differently. The results indicate 
that there is an under-representation of women in higher education in 
mathematics, as well as gender segregation regarding the ―hard‖ and 
―pedagogical‖ disciplines that make up the curricula of the undergraduate and 
bachelor's degrees researched. The results also indicate that, historically, there is 
a shortage of female models that can especially inspire girls and other women 
to invest in careers linked to mathematical knowledge. 
 
Keywords: Gender. Mathematics. College education. Bachelor degree. 
Graduation. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



10 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
Figura 1 - Trechos da lei de 1827.......................................................................... 65 

Figura 2 - Participação percentual do número de matrículas em cursos de 

graduação em licenciatura, por sexo, organização acadêmica, categoria 

administrativa e modalidade de ensino – Brasil – 2018.................................... 76 

Figura 3 - Concluintes em cursos de graduação, por grau acadêmico – 

Brasil – 2008-2018.................................................................................................... 78 

Figura 4 - IES – Cursos de Bacharelado em Matemática presencial............... 79 

Figura 5 - IES – Cursos de Licenciatura em Matemática – presencial............ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



11 

 

LISTA DE TABELAS E QUADROS 

 

Quadro 1 - Objetivos e premissas......................................................................... 19 

Quadro 2 - Categorias e Descritores das Entrevistas......................................... 29 

Quadro 3 - ―Perfil‖ típico dos docentes das instituições de educação 

superior, por categoria administrativa – Brasil – 2018...................................... 77 

Tabela 1 - Número de instituições de educação superior, por organização 

acadêmica e categoria administrativa – Brasil – 2018........................................ 78 

Tabela 2 - Docentes de Licenciatura – Matemática............................................ 80 

Tabela 3 - Docentes de Bacharelado - Matemática............................................ 81 

Tabela 4 - Docentes de Licenciatura e Bacharelado das IES baianas.............. 89 

Tabela 5 - Atuação das docentes entrevistadas.................................................. 94 

Tabela 6 - Atuação dos docentes entrevistados................................................. 94 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



12 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BA Bahia 

CEFET Centros Federais de Educação Tecnológica 

COVID Corona Virus Disease 

CEP                    Comitê de Etica e Pesquisa 

CTEM Ciências Exatas, Tecnologia, Engenharia e Matemática 

FF/UFBA Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia 

IES Instituição de Ensino Superior 

IF Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

IFBA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

IMF Instituto de Matemática e Física 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

MEC Ministério da Educação 

MOBRAL Movimento Brasileiro de Alfabetização 

PPC Projeto Pedagógico de Curso 

PPGECFP Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Formação 
de Professores 

SBEM Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

TAUID Termo de Autorização de Uso de Imagens e Depoimentos 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana 

UESB Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

UESC Universidade Estadual de Santa Cruz 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

UFOB Universidade Federal do Oeste da Bahia 

UFRB Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

UNEB Universidade do Estado da Bahia 

UNESCO Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 
Cultura 

 
 

 
 

 



13 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO..................................................................................................... 15 

1.1 - Minha trajetória com a matemática e aproximação com o tema............ 15 

1.2 - Objeto de pesquisa......................................................................................... 18 

1.3 - O contexto da pesquisa: as instituições de ensino superior na Bahia e 
os docentes, sujeitos da pesquisa.............................................................. 20 

1.4 - Percurso metodológico................................................................................. 21 

        1.4.1 - A abordagem qualitativa................................................................... 21 

        1.4.2 - As técnicas utilizadas......................................................................... 23 

        1.4.3 - As entrevistas...................................................................................... 24 

        1.4.4 - Procedimentos de coleta.................................................................... 26 

        1.4.5 - Tratamento e análise dos dados....................................................... 28 

1.5 - Notas sobre a estrutura desta dissertação.................................................. 31 

1.6 - Revisão de literatura..................................................................................... 34 

        1.6.1 - Concepções de Gênero e interações com a pesquisa..................... 34 

        1.6.2 - Tecendo relações sobre a Teoria da dominação masculina, 
gênero e matemática......................................................................... 40 

                  1.6.2.1 - Habitus.................................................................................... 41 

                  1.6.2.2 - Campo..................................................................................... 44 

                  1.6.2.3 - Violência simbólica................................................................ 47 

        1.6.3 - Incongruência de gênero na Matemática........................................ 55 

REFERÊNCIAS...................................................................................................... 57 

ARTIGO 1: Elementos que condicionam a presença de mulheres no 
âmbito da educação matemática na Bahia: uma análise sob a perspectiva 
das relacões sociais de gênero............................................................................ 60 

RESUMO................................................................................................................. 60 

NOTAS INTRODUTÓRIAS................................................................................. 60 

Origens de uma educação matemática formal para mulheres brasileiras..... 62 

A feminização do magistério................................................................................ 67 



14 

 

O papel da mulher como força produtiva.......................................................... 69 

Para concluir........................................................................................................... 82 

Referências.............................................................................................................. 84 

ARTIGO 2: Representação Feminina nos Cursos de Licenciatura e 
Bacharelado em Matemática da Bahia ............................................................. 86 

RESUMO................................................................................................................. 86 

Sub-representação das mulheres......................................................................... 89 

Atuação marginal................................................................................................... 93 

Considerações finais............................................................................................. 99 

Referências.............................................................................................................. 100 

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................... 101 

ANEXOS................................................................................................................. 104 

Anexo A - Roteiro de entrevista........................................................................... 104 

Anexo B - Procedimentos adotados para realização de entrevista via 
Whats’app............................................................................................................... 106 

Apênice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido............................. 107 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



15 

INTRODUÇÃO 
 

É chegada a hora de descrever os modos como organizei esta pesquisa, 

de trazer à tona as minhas experiências, entendidas aqui na perspectiva de 

Larrosa (2002a, p.21) como aquilo que nos passa, que nos toca, que nos 

acontece, e que deram sentido aos percursos trilhados. É o momento de 

compartilhar com o(a) leitor(a)  as inquietações  que me motivaram à escolha do 

tema, das questões de pesquisa, dos sujeitos, da perspectiva teórica, dos 

caminhos metodológicos e da estratégia de análise, no sentido de guiá-lo(a) 

para ir compreendendo como fui desenvolvendo esta pesquisa e ao mesmo 

tempo me constituindo como pesquisadora e autora.    

Na Introdução deste trabalho faço uma breve explanação do meu 

percurso profissional e acadêmico, buscando relacionar minha trajetória e a 

escolha das questões de pesquisa. Na sequência, apresento suas bases teóricas, 

os objetivos a alcançar, bem como aspectos importantes da metodologia 

aplicada na investigação, mostrando também a justificativa e a visão das 

possíveis contribuições do trabalho.   

1.1 Minha trajetória com a matemática e aproximação com o tema 

Estudar, para mim, nunca foi uma tarefa fácil! Não porque eu não 

quisesse ou tivesse dificuldade de aprender, mas ao contrário, aprendia com 

facilidade e algumas vezes até sem ninguém para me ensinar. No meu período 

de infância, frequentar escola era privilégio para poucos. Meus pais eram 

agricultores e moravam na Zona Rural do município de Caetité-Ba, que embora 

fosse uma cidade de referência em educação para o estado da Bahia, somente 

tinha acesso às escolas aqueles que residiam na sede do município, os demais 

(como no meu caso) ficavam à margem da educação formal. Minha mãe era 

professora do MOBRAL1, dava aulas em casa mesmo, e todas as noites, eu a 

                                                           

1
 O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi um programa criado pelo 

governo brasileiro, instituído pelo decreto nº 62.455, de 22 de Março de 1968, conforme 
autorizado pela Lei n° 5.379, de 15 de dezembro de 1967 durante o governo de Emílio 
Garrastazu Médice na Ditadura Militar. Vinculado ao Plano de Alfabetização Funcional e Educação 
Continuada de Adolescentes e Adultos, cujo principal objetivo era o de promover a alfabetização 
funcional e educação continuada para os analfabetos de 15 anos ou mais, por meio de cursos 
especiais, com duração prevista de nove meses. 
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assistia alfabetizando os adultos, e assim eu também me alfabetizei. Aos sete 

anos de idade fui para a cidade de Caetité morar com minha avó materna para 

poder frequentar aulas em uma escola, a partir daí, só ficava em companhia dos 

meus pais em alguns finais de semana e nas férias. 

Concluir o 2º grau (equivalente ao ensino médio) era uma conquista 

bastante almejada pelas pessoas de famílias pobres. Esse também era o meu 

grande intento. Não ambicionava cursar uma faculdade, pois meus pais não 

podiam custear minha ida para a capital do estado e, no interior, não havia 

sequer uma instituição de ensino superior. 

Cursar o ensino médio, no entanto, não aconteceu da forma como eu 

havia planejado. Ao final do 1º ano, eu me casei e, logo em seguida veio a 

maternidade. Isso fez com que eu ficasse fora da escola, pois não dava conta de 

conciliar a maternidade com os estudos e acrescenta-se aí os afazeres 

domésticos de uma jovem dona de casa. Retomando os estudos, cinco anos 

depois, fiz o curso de magistério que formava professores habilitando-os a dar 

aulas até a 4ª série do ensino fundamental e, em seguida cursei Licenciatura em 

Ciências com habilitação em Matemática. Iniciei a carreira docente como 

professora da educação infantil (numa creche), na sequência fui aprovada em 

concurso para professora de matemática da rede pública municipal e também 

da estadual, quando passei a ensinar para alunos do ensino fundamental e 

médio.  

Durante a carreira docente despertou em mim muitos questionamentos 

sobre a docência em matemática. Muitas angústias me afligiram, 

principalmente nos primeiros anos. Isso provocou em mim um interesse pelas 

questões da educação, especialmente aquelas voltadas para a matemática, 

naquele momento meu desejo era entender melhor a sala de aula, o que fazer 

para poder criar, para os estudantes, um ambiente propício para aprender 

matemática, especialmente as meninas que sempre se queixavam de não gostar 

                                                                                                                                                                          

MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete Mobral (Movimento 

Brasileiro de Alfabetização). Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrasil. São 

Paulo: Midiamix, 2001. Disponível em: <https://www.educabrasil.com.br/mobral-movimento-

brasileiro-de-alfabetizacao/>. Acesso em: 10 de abr. 2020. 
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de matemática, bem como desenvolver melhor minhas aulas, quais conteúdos 

apresentar, quais instrumentos utilizar. 

Essas preocupações levaram-me a buscar um curso de especialização em 

Educação Matemática. Este, por sua vez, despertou o interesse pela pesquisa e 

me proporcionou reflexões acerca dos processos de ensino e de aprendizagem 

matemática. O desejo de me tornar pesquisadora e de aprimorar meus 

conhecimentos me aproximou, em 2018, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores-PPG-ECFP.  

Ao ingressar no PPG-ECFP, mais uma vez encontrei muita dificuldade 

porque além de não conseguir dispensa do trabalho para me dedicar aos 

estudos, tinha que me deslocar uma distância considerável uma vez que de 

Caetité a Jequié aproxima-se de  8 horas de viagem (de ônibus), um percurso 

que demandava tempo e alto custo financeiro. Dessa forma, não pude me 

dedicar o quanto queria às atividades do programa de mestrado, quase nunca 

tinha disponibilidade para participar dos grupos de estudos e dos eventos 

internos eexternos promovidos pelo programa. 

Olhando para minha trajetória, vejo quantas vezes me construí e 

descontruí nesse tempo. Tudo na vida é aprendizado! Hoje eu vejo claramente 

que todas as coisas que aconteceram e todas as escolhas que eu tomei, me 

trouxeram até aqui. Percebo também a relevância de todos os espaços 

formativos que participei para a construção da minha identidade docente, 

minha concepção de ensino que obviamente ainda está em formação, 

especialmente no campo da pesquisa. E foi assim que, desafiada pela professora 

orientadora e motivada pela minha trajetória e experiências que influenciaram 

minha vida pessoal e profissional que escolhemos pesquisar as Relações Sociais 

de Gênero nos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática no estado 

da Bahia.    

A escolha desse objeto de pesquisa não se deu, portanto, fora das minhas 

vivências, sem um desdobramento sobre mim mesma, sobre os elementos à 

minha volta, sobre a minha história e as experiências que me acessaram e que 

aos poucos foram produzindo a minha identidade de mulher, professora de 

matemática, pesquisadora, mãe e esposa. Entendo que escolher um problema 
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de pesquisa é estender o olhar para um objeto de investigação, o que não é nada 

fácil, por que não é qualquer tema que nos toca, nos acessa, nos interpela. 

Portanto, pesquisar esse tema não se deu ao acaso, como se ―emergisse‖ do 

nada, nem tampouco se apresenta de forma fácil e simples, sem angústias e 

exigências, ao contrário, foi preciso, acima de tudo, aprender a ―enxergar‖ de 

outro modo o que antes era ―normal‖, a suspeitar das verdades que me foram 

impostas como naturais, como também desconstruir e construir algumas 

verdades, ainda que provisórias.  

É necessário esclarecer ao (à) leitor (a), que esta dissertação não segue o 

modelo tradicionalmente adotado nos meios acadêmicos (introdução, 

referencial teórico, análise de dados, etc.) e sim, um modelo não convencional 

de texto científico, em formato multipaper, que está detalhado no item 1.5 desta 

introdução.  Dessa forma, o (a) leitor (a), irá se deparar com uma estrutura de 

trabalho constituída de uma introdução mais longa, onde aparece boa parte das 

discussões teórico-metodológicas e uma revisão bibliográfica que nos auxiliam 

a pensar e a produzir esta dissertação. Ao final, trazemos dois artigos que 

complementam as discussões da introdução e trazem a análise dos dados e as 

respostas às questões levantadas na pesquisa.  

 

1.2 Objeto de pesquisa 

Estudos como os de Lima-Souza e Menezes (2013), apontam que o campo 

de ensino da Matemática ao longo da história se desenhou como um ambiente 

composto majoritariamente pelo sexo masculino. O mito de que o homem seria 

naturalmente predisposto à apreensão da disciplina matemática e a mulher não, 

é fator determinante na desigualdade social de gênero em torno do 

conhecimento matemático, daí presume-se que a docência nos cursos de 

licenciatura e bacharelado em Matemática também é ambiente notadamente 

dominado pelos homens. Essa informação pode ser constatadas nas pesquisas 

do censo da educação superior realizados em 2017 e 2018 pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP. Os dados 

mais recentes do INEP revelam que as mulheres já são maioria nos cursos de 

graduação e pós-graduação, porém estas pesquisas apontam também que a 

docência no ensino superior em matemática ainda é predominantemente 
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masculina.  Dos 384.094 docentes da Educação Superior em exercício, 45,5% são 

mulheres (INEP, 2017).       

 Embora os dados atuais apontem um certo equilíbrio entre a quantidade 

de homens e mulheres, revelando que a diferença já não é mais tão acentuada e 

que ao longo das décadas esse distanciamento entre o quantitativo de homens e 

mulheres docentes nas universidades vem diminuindo, outras questões nos 

inquietam, daí nos perguntamos: quais são os enfrentamentos diários das 

professoras de matemática para se firmarem como profissionais nesse campo 

historicamente masculino? Como têm sido estabelecidas as relações entre 

homens e mulheres no ensino superior de Matemática? E ainda, de que maneira 

a diferença de gênero tem contribuído para manter esse quadro reduzido de 

profissionais mulheres na educação superior? São questionamentos, que 

orientam esta investigação e, sobretudo, contribuem para a importante 

discussão acerca das relações sociais de gênero, com enfoque na presença das 

mulheres na universidade brasileira.      

 Ante o exposto, foi formulada a seguinte questão de pesquisa: De que 

forma as relações sociais de gênero perpassam o percurso de escolarização e de 

trabalho das professoras dos cursos de Licenciatura e Bacharelado no estado da 

Bahia? Com base nessas questões, foram definidos os pressupostos da pesquisa, 

que serão apresentados no quadro a seguir. Note-se que, para cada objetivo 

específico (OE), ou para os objetivos afins, foi atribuída uma premissa (P). 

Quadro 1 – Objetivos e premissas 

Objetivo Geral: Analisar como se dá as relações sociais de gênero no quadro de 
professores(as) dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática do Estado da Bahia 
com vistas a identificar e descrever as implicações delas decorrentes. 

OE1. Identificar quais elementos arbitrários 
condicionam ou restringem a presença de 
mulheres no âmbito da educação 
matemática.  

P1. O quadro de professores dos cursos de 
Licenciatura e Bacharelado em Matemática na 
Bahia é formado, em sua maioria, por pessoas 
do sexo masculino. 

OE2. Descrever as implicações e impactos  
decorrentes das questões sociais de gênero 
na atuação de professoras de matemática no 
magistério superior. 

P2. As mulheres professoras têm o seu 
trabalho restringido com disciplinas 
pedagógicas da educação matemática como as 
metodologias, as didáticas, enquanto os 
professores homens se ocupam com as 
disciplinas ―duras‖ a exemplo do cálculo. 

OE3. Identificar fatores que impedem que 
mulheres e homens tenham as mesmas 
oportunidades de atuação, dentro da 
educação matemática. 

P3. As mulheres sofrem com o estereótipo de 
que são menos capazes do que os homens e, 
por isso, precisam se esforçar mais do que eles 
para obter as mesmas posições e 
reconhecimento do seu trabalho. 
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1.3 O contexto da pesquisa: as instituições de ensino superior na Bahia 

e os docentes, sujeitos da pesquisa 

Tem-se como locus da pesquisa as Instituições Públicas de Ensino 

Superior -IES que oferecem cursos presenciais de Licenciatura e Bacharelado em 

Matemática no Estado da Bahia. Conquanto, antes de pormenorizar as 

características do ambiente da pesquisa, convém fazer alguns esclarecimentos.

 Existem, basicamente, três tipos de curso de nível superior no Brasil: de 

grau Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo. Uma característica comum entre 

estas três modalidades é que elas são oferecidas por instituições de ensino 

superior: Faculdades, Universidades, Centros Universitários e Institutos 

Federais de Educação, podendo ser cursado de forma presencial ou à distância.

 O Bacharelado e a Licenciatura têm duração mais ou menos parecida, 

dura entre 3 e 6 anos. Já o curso de Tecnólogo costuma ser bem mais curto, com 

duração entre 2 e 3 anos. A principal diferença entre as habilitações de 

Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogo é o foco da formação, pois cada uma 

delas forma um tipo de profissional. Enquanto o bacharel e o tecnólogo são 

formados para a atuação ampla no mercado de trabalho, a Licenciatura prepara 

profissionais para atuar como professor(a) da Educação Básica.  

 Nem todos os cursos oferecidos em grau de Bacharelado existem em 

grau de Licenciatura. Farmácia, Medicina, Odontologia, Engenharia, 

Administração de Empresas e Jornalismo, são exemplos que só podem ser 

encontrados na versão bacharelado. Por outro lado, praticamente todas as 

licenciaturas têm uma versão em grau de bacharelado – é o caso de Matemática, 

Psicologia e Educação Física, só para citar alguns. Diversas Instituições 

oferecem formação simultânea em determinados cursos de Licenciatura e 

Bacharelado, como o de Matemática, de forma que o(a) profissional estará 

preparado para atuar na docência ou ingressar no mercado de trabalho 

desempenhando outras funções.      

 Assim, o Bacharelado em Matemática tem como objetivo a formação de 

profissionais para atividades que envolvam conhecimentos em Matemática, 

mais especificamente, a formação do(a) matemático(a), isto é, do futuro 
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pesquisador(a) em Matemática, preparando-o(a) para atuar no mercado de 

trabalho em áreas multidisciplinares. Já a Licenciatura em Matemática tem 

como objetivo uma formação pedagógica para o exercício do magistério no 

ensino fundamental e médio. Beltrão e Mandarino (2014) explicam que esta 

definição pode ser encontrada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura (BRASIL, 2001) 

―Na introdução deste documento afirma-se que os cursos de 
Bacharelado em Matemática existem para preparar os profissionais 
para a carreira de Ensino Superior e pesquisa, enquanto os cursos de 
Licenciatura em Matemática têm como objetivo principal a formação 
de professores para a educação básica (p. 749). 

  Em consulta à plataforma virtual do MEC, que dispõe de informações 

sobre quais os cursos estão autorizados a oferecer Licenciatura e Bacharelado, 

foi identificado que, atualmente, nas instituições públicas baianas, esses cursos 

estão sendo oferecidos da seguinte forma: Bacharelado em Matemática: UFRB, 

um (1) campus; UESC, um (1) campus; UFOB, um (1) campus; UFBA, um (1) 

campus. Licenciatura em Matemática: UNEB, seis (6) campi; UEFS, um (1) 

campus; UFRB, dois (2) campi; UFBA, três (3) campi; UESB, dois (2) campi; 

UESC, um (1) campus; UFOB, um (1) campus; IFBA, cinco (5) campi. 

              Daí, temos que, na Bahia, neste momento existem 4 (quatro) instituições 

públicas que oferecem, simultaneamente, Bacharelado e Licenciatura e outras 4 

(quatro) que oferecem apenas Licenciatura, as quais foram definidas como locus 

desta investigação. 

1.4 Percurso metodológico 

Minayo (2013) destaca que o ―processo de investigação/pesquisa 

depende da escolha metodológica adequada ao seu campo de estudo‖, o que 

pode ser definido como o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade. Nesse caminho, incluem-se ―o método, as técnicas, a 

experiência pessoal e sensibilidade do/a pesquisador/ra‖.   

1.4.1 A abordagem qualitativa 

Outras abordagens poderiam ter sido escolhidas, mas considerando os 

objetivos delineados para essa pesquisa, foi adotada a pesquisa qualitativa do 
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tipo exploratória por entender que esta seja a metodologia que mais se 

aproxima do objeto estudado.       

Segundo Creswell (2007, p.182), o objetivo da pesquisa qualitativa é 

―entender determinada situação social, fenômeno, fato, acontecimento, papel, 

grupo ou interação‖. Ela é, em grande parte, um processo de investigação no 

qual o pesquisador vai aos poucos compreendendo o sentido de um fenômeno 

social, ao ―contrastar, comparar, descrever, reproduzir, classificar, analisar o 

objeto de estudo‖.         

 A abordagem qualitativa se presta ao estudo dos fenômenos sociais, o 

que vem ao encontro do tema tratado nesta pesquisa quando busca 

compreender as relações de gênero entre docentes na educação superior. Nessa 

perspectiva, projetou-se o caminho para esta pesquisa, que não pode ser 

expresso apenas em números, pois avança no sentido de compreender 

pensamentos, valores apresentados nos comportamentos e nas informações 

prestadas pelos sujeitos pesquisados, conforme explicam Moreira e Caleffe 

(2008, p. 73), a ―pesquisa qualitativa explora as características dos indivíduos e 

cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente. O dado é 

frequentemente verbal e é coletado pela observação, descrição e gravação‖.

 Minayo (2013, p. 21) explica que a pesquisa qualitativa ―trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores 

e das atitudes‖, por isso se presta ao estudo dos comportamentos sociais que 

ocorrem numa sociedade, que vive em determinado tempo e espaço, com 

valores, instituições que fornecem comportamentos com um significado 

próprio.          

 Esse é um tipo de investigação que tem sido amplamente utilizada nas 

pesquisas educacionais, especialmente pela sua capacidade de compreensão 

dos fenômenos que envolvem diretamente o ambiente escolar. Bogdan e Biklen 

(1994a, p.16) validam a escolha dessa metodologia quando apontam que ―os 

dados designados por qualitativos significam ricos em pormenores descritivos 

relativamente a pessoas, locais e conversas‖.    

 Ainda, segundo esses dois autores, a abordagem qualitativa é também 

denominada naturalista ―porque o investigador frequenta os locais em que 
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naturalmente se verificam os fenómenos nos quais está interessado, incidindo 

os dados recolhidos nos comportamentos naturais das pessoas e em suas 

interações com o meio e os demais.‖ (BOGDAN; BIKLEN, 1994b, p. 16). 

Minayo (1992, p. 35) adverte que quando se trata de ciências não 

naturais, a questão que deve ser considerada é a da objetivação, ―que inclui o 

rigor no uso de instrumental teórico e técnico adequado, num processo 

interminável e necessário de atingir a realidade‖, de forma que é necessário 

ater-se para o rigor teórico metodológico que embase todo o processo de análise 

a fim de garantir a integridade dos dados coletados e a cientificidade do seu 

objeto. 

1.4.2 As técnicas utilizadas 

           Para dar conta dos objetivos propostos nesta pesquisa, além da coleta de 

informações mediante levantamento documental e pesquisa literária, também 

foram feitos levantamento de dados a partir de entrevistas semiestruturadas 

com professores e professoras do ensino superior. 

           Optar por utilizar desse tipo de entrevista, deve-se à sua flexibilidade, 

pois apesar de partir de um roteiro de perguntas preestabelecidas, não se fecha 

a adequações quando estas precisam ser feitas. Para Ludke e André (1986, p.34), 

―a entrevista semiestruturada se desenrola a partir de um esquema básico, 

porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as 

necessárias adaptações‖. Ludke e André (1986, p. 35) destacam que o respeito 

ao participante da pesquisa é elemento de grande importância a ser 

considerado, e deve perpassar todas as fases da investigação. Segundo essas 

autoras, ―igualmente respeitado deve ser o universo próprio de quem fornece 

as informações, as opiniões, as impressões, enfim, o material em que a pesquisa 

está interessada‖. Nesse âmbito, Ludke e André (1986, p.35) advertem que 

simpatia, flexibilidade, interesse, atenção, respeito à opinião alheia, 

compreensão e disponibilidade para ouvir são elementos fundamentais nessa 

relação.          

 De acordo com Minayo (2013, p.57), a entrevista tem como matéria-prima 

a fala das/os interlocutoras/es. Em pesquisas de cunho qualitativo, conforme a 

mesma autora, a interação entre a/o pesquisadora/ra e os sujeitos pesquisados 
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se faz essencial. Minayo resume o que se pode esperar com a realização de uma 

entrevista. Vejamos:  

[...] uma representação da realidade; ideias, crenças, maneira de 
pensar; opiniões, sentimentos, maneira de sentir; maneiras de atuar; 
condutas; projeções para o futuro; razões conscientes ou inconscientes 
de determinadas atitudes e comportamentos (MINAYO, 2013, p. 65). 

 

             Sobre esta técnica, Ludke e André (1986, p.40) apontam que, 

diferentemente de outras, a entrevista, por seu caráter de interação, não 

estabelece uma relação hierárquica entre o pesquisador e o pesquisado. Além 

disso, ela ―ganha vida ao se iniciar o diálogo entre entrevistador e 

entrevistado‖. Conforme essas autoras, a grande vantagem da entrevista é o 

fato de que ela permite extrair informações imediatas e correntes sobre os mais 

variados tópicos.  

1.4.3 As entrevistas 

Atendendo às recomendações do comitê de ética, iniciou-se o período 

das entrevistas, que foram agendadas antecipadamente com cada um dos 

entrevistados separadamente e, em locais e horários escolhidos por eles. Antes 

de cada entrevista, foram feitos os devidos esclarecimentos a respeito da sua 

participação na pesquisa, explicado a estes que: as entrevistas seriam gravadas; 

poderiam interrompê-la a qualquer momento, se por ventura sentissem 

necessidade; não se sentissem obrigados a responder todas as questões, caso 

não estivessem confortáveis falando sobre o assunto poderiam retirar o 

consentimento a qualquer momento (antes, durante ou depois) da entrevista. 

Após as orientações, procedia-se com a entrevista quando, oportunamente, 

também foi lido e/ou entregue uma cópia do Termo de Esclarecimento Livre e 

Esclarecido-TCLE e do Termo de Autorização de Uso de Imagens e 

Depoimentos-TAUID, contendo uma breve apresentação das pesquisadoras, 

objetivos da pesquisa, comprometimento em resguardar suas identidades e 

usar as informações cedidas exclusivamente para fins de pesquisa. Finalizando 

com os agradecimentos por contribuir com o estudo. Vale salientar que na 

maioria das vezes o TCLE (APÊNDICE A) foi enviado por e-mail ou via  
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whats’App para que os entrevistados pudessem ler e assinar antes da realização 

da entrevista. 

Assim, constitui o corpus, os conteúdos produzidos com entrevistas 

realizadas com os professores e professoras atuantes em Instituições Públicas 

do ensino superior nas Licenciaturas e Bacharelados em Matemática da Bahia.

 A proposta inicial foi entrevistar dezesseis (16) pessoas, oito (8) mulheres 

e oito (8) homens, professores/as dos cursos presenciais de Licenciatura e 

Bacharelado dos Institutos e das Universidades públicas do estado da Bahia, de 

sorte que pudesse preservar a divisão equitativa entre mulheres e homens.  

Entende-se que essa quantidade de entrevistados possibilita e garante uma 

multiplicidade de dados e percepções suficientes para atender as questões 

abordadas no tema proposto pelo projeto desta dissertação.   

 Uma carta convite foi enviada por e-mail e via aplicativo de mensagens 

(Whats’App) e o agendamento das entrevistas foi feito conforme os/as 

professores/as iam retornando com respostas positivas para colaborar com a 

pesquisa. Prosseguiu-se se com novos convites por indicação dos primeiros 

entrevistados, até conseguir o número de sujeitos desejado.   

 O tempo de duração das entrevistas variou entre 40 e 90 minutos. Após a 

realização foi feita a transcrição das mesmas, por meio de uma ferramenta de 

transcrição do Google, seguida de uma revisão com o editor de texto de Word for 

Windows. Um trabalho que exigiu bastante concentração na sua execução e, 

muitas vezes, reavaliações sobre o conteúdo descrito. De acordo com Toloi e 

Manzini (2013) ―não é difícil de executar a transcrição, mas é um trabalho bem 

cansativo e desgastante‖.        

 Logo após a transcrição das duas primeiras entrevistas, percebe-se a 

necessidade de fazer alguns ajustes no roteiro a fim de melhor atender aos 

objetivos da pesquisa. Os autores Toloi e Manzini (2013) explicam que: 

Somente através da transcrição podemos notar se os objetivos da 
pesquisa realmente foram contemplados. Junto à entrevista o 
pesquisador tem uma base dos acontecimentos, mas na transcrição se 
mostra as evidências desses aspectos, sendo de fundamental 
importância para identificar as opiniões, concepções, percepções, 
avaliações e descrições sobre fatos internos a pessoa ou externos a ela 
(p. 8). 
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(...) O ponto fundamental de um roteiro bem formulado somente é 
percebido quando se realiza a transcrição dos dados e nota-se 
claramente que as respostas estão absolutamente interligadas aos 
objetivos da pesquisa. Quando um roteiro não foi bem formulado as 
perguntas e respostas encontradas podem acabar não respondendo aos 
objetivos da pesquisa (p. 8). 

  

            Cabe informar que, além desta primeira modificação, o roteiro sofreu 

outras alterações para adaptar-se aos diversos meios pelos quais as entrevistas 

foram realizadas, conforme será detalhado posteriormente. O modelo final 

constitui o ANEXO A deste documento   

 1.4.4 Procedimentos de coleta  

 Já em campo, a pesquisadora valeu-se da técnica da entrevista 

semiestruturada como forma de interagir com os sujeitos.   

 As primeiras entrevistas foram realizadas com docentes da UNEB, foram 

escolhidos professores/as que atuam no Campus VI-Caetité por estar mais 

próximo de sua residência, o que facilitaria o contato. Ao chegar à universidade, 

no departamento de matemática e em conversa com uma funcionária, foram 

explicados os objetivos da pesquisa e foi pedido o contato de alguns 

professores/as que pudessem colaborar. Ela prontamente atendeu ao pedido e 

passou o número de telefone de 3 docentes. Utilizando o aplicativo de 

mensagens, Whats’App, foi enviada mensagem para dois dos três contatos que 

havia conseguido. Ambos responderam de forma positiva e em seguida foram 

combinados o local e horário, ficando agendadas para as semanas seguintes. 

  Quanto à realização da primeira entrevista, ela ocorreu no dia 

doze de setembro de 2019. Inicialmente, fora agendada para uma sala do 

colegiado de matemática, mas de última hora o entrevistado pediu que fosse até 

sua casa. Essa primeira teve a duração de 51 minutos. A segunda aconteceu no 

dia dezenove de setembro de 2019, ocorreu em uma sala da UNEB, onde a 

professora havia encerrado as aulas e durou 42 minutos. 

 Prosseguindo com busca de novos/as colaboradores/as, conseguiu-se o 

contato de um professor do IFBA de Bom Jesus da Lapa e, procedendo da 

mesma forma que fora feita com os dois primeiros, foi-lhe encaminhada uma 

mensagem no dia treze de setembro e como não foi obtida resposta, insistiu-se 
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mais uma vez com este contato, foi-lhe enviada uma outra mensagem pelo 

direct/Instagran que também não foi respondida, então optou-se por não mais 

perseverar com este professor. Também, da mesma forma fora enviada 

mensagem para uma professora da UFOB que retornou com resposta negativa.   

Seguiram-se os próximos meses sem sucesso nas investidas para aquisição de 

novos/as colaboradores/as.       

 O fato de ter conseguido as duas primeiras entrevistas sem nenhuma 

dificuldade, causou de início a falsa impressão de que conseguir docentes 

dispostos a colaborar com a pesquisa seria algo relativamente fácil, mas ao 

passo que nas demais tentativas empreendidas não se obteve sucesso, percebe-

se que essa não seria assim uma tarefa simples. Cabe dizer que após as duas 

primeiras entrevistas, o roteiro foi alterado acrescentando e substituindo 

questões para as que viessem posteriormente.    

 Seguem-se mais alguns meses com a empreitada de conseguir outras 

pessoas dispostas a contribuir com a pesquisa, por isso foi enviada uma série de 

novos e-mails e, à medida que estes retornavam com respostas positivas, as 

entrevistas iam sendo agendadas. Vale registrar que as últimas entrevistas não 

foram feitas presencialmente uma vez que, no momento do agendamento, as 

pessoas encontravam-se em isolamento social, por recomendação das 

autoridades sanitárias em decorrência da Corona Virus Disease-COVID-192. 

Dessa forma, houve a necessidade de reorganizar as estratégias de entrevistas e 

a estrutra do roteiro de modo que grande parte destas foram realizadas 

remotamente, o que resultou em duas (2) entrevistas presencialmente, sete (7) 

via mensagens de áudio pelo aplicativo Whats’App e outras duas (2) 

respondidas por escrito mediante o envio do roteiro de perguntas por e-mail. O 

período da coleta de dados por meio das entrevistas aconteceu entre julho de 

2019 e agosto de 2020. Para adptar ao novo modelo de coleta de dados foi 

                                                           
2 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. 
O SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez em seres humanos em dezembro de 2019 na 
cidade de Wuhan, na China. Pensa-se que o SARS-CoV-2 seja de origem animal. O surto inicial 
deu origem a uma pandemia global que à data de 3 de setembro de 2020 tinha resultado em 
25 925 003 casos confirmados e 860 857 mortes em todo o mundo.  
Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid. Acesso em 03 
de set. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zoonose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
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necessário redigir um documento (ANEXO B) para se protocolado à parte no 

protocolo da pesquisa, explicando ao CEP quais procedimentos seriam 

adotados para assegurar ao participante a observância dos direitos que 

fundamentam os requerimentos (leia-se ―participação voluntária e de aceitação 

explícita, desistência a qualquer momento, resposta não obrigatórias, retirada 

posterior dos dados prestados e sigilo das informações apostas‖). Em especial, 

informando como os pesquisadores poderiam certificar-se de emitir, e receber já 

assinados, os documentos de autorização por parte dos participantes (TCLE, 

TALE e Autorização para Uso de Imagens e Depoimentos), antes do início da 

coleta de dados. 

1.4.5 Tratamento e análise dos dados  

Minayo (2008, p.5) sugere que dados qualitativos devem ser trabalhados 

a partir de uma das três abordagens mais conhecidas: análise de conteúdo, 

análise do discurso e análise dialética/hermenêutica. A escolha da abordagem 

depende da corrente de pensamento ou paradigma à qual o(a) pesquisador(a) 

se filia. Para dar conta de interpretar a realidade apresentada, especialmente o 

resultado das entrevistas com ao(as) professores(as), iremos nos valer dos 

procedimentos metodológicos de análise temática de conteúdo. Essa é 

considerada uma técnica mais simples e, portanto, mais apropriada para 

pesquisadores(as) iniciantes.       

 Segundo aponta Triviños (2012, p. 159), a relevância desse método está 

no fato de que ele é útil para o estudo ―[...] das motivações, atitudes, valores, 

crenças, tendências‖, bem como ―[...] para o desvendar das ideologias que 

podem existir nos dispositivos legais, princípios, diretrizes etc., que a simples 

vista não se apresentam com a devida clareza‖ (TRIVIÑOS, 2012, p. 160). 

Conforme a finalidade sugerida nesse tipo de análise, Bardin (2011, p.48) 

destaca que se busca ―[...] efetuar deduções lógicas e justificadas, referentes à 

origem das mensagens tomadas em consideração (o emissor e seu contexto, ou, 

eventualmente, os efeitos dessas mensagens) ‖.    

 Nessa perspectiva, procurou-se enquadrar as considerações expressas 

pelos(as) interlocutores(ras), dentro desta modalidade de análise. Buscando 
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além da descrição do fenômeno, categorizar e interpretar à luz de referenciais 

teóricos que sustentem o entendimento do objeto em estudo.  

Assim, os dados obtidos foram organizados para análise em duas partes: 

a primeira tratou das informações coletados por meio de pesquisa documental 

junto às Instituições de Educação Superior na Bahia e, em seguida, a análise dos 

dados das entrevistas junto aos/as professores(as) dessas mesmas instituições. 

Para a pesquisa documental, foram consultados os sites das universidades e 

institutos, de onde obtivemos, através dos Plano Pedagógico de Curso-PPC, os 

dados sobre o quantitativo de professores e professoras de cada instituição bem 

como as informações sobre quais as disciplinas que cada um(a) lecionava. Vale 

ressaltar que nem todas as instituições dispunham os PPC em suas plataformas 

virtuais. Neste caso, foi necessário entrar em contato com as secretarias de curso 

para obtenção dos dados pleiteados. O conteúdo obtido por meio das 

entrevistas foi agrupado, inicialmente, nas seguintes categorias, conforme 

quadro abaixo: 

Quadro 2 – Categorias e Descritores das Entrevistas 
Categorias Descritores 

1) Quem/quantos são os/as 
docentes dos cursos de 
Licenciatura e Bacharelado em 
matemática das IES públicas 
da Bahia. 

Para compor esta categoria buscamos, nas falas dos(as) 
entrevistados(as), elementos que  ajudasse a identificar o 
perfil dos profissionais que atuam nos cursos de 
Licenciatura e Bacharelado em matemática, o que ou quem 
os influenciou na escolha das suas carreiras de magistério e 
o que os motivaram atuar na docência superior.  

2) Elementos arbitrários que 
condicionam ou restringem a 
presença de mulheres no 
âmbito da educação 
matemática nas IES públicas 
baianas.  

Essa categoria foi desenhada com o propósito de conhecer 
os motivos pelos quais o número de mulheres que atuam 
como professoras de matemática das IES–BA é em menor 
quantidade que o de homens. O que estes(as) profissionais 
(homens e mulheres) pensam a esse respeito e, o que 
estes(as) veem/sentem.  

3) As relações de gênero nas 
IES–BA e o impacto na 
carreira das mulheres 
professoras dos cursos de 
Licenciatura e Bacharelado em 
matemática.   
 

Propusemos essa categoria com o intuito de identificar de 
que forma as relações de gênero tem contribuído como 
impedimento para que mulheres e homens tenham as 
mesmas oportunidades de atuação dentro da educação 
matemática ainda que estudos recentes apontem uma 
crescente onda de participação das mulheres nas áreas de 
predomínio da Matemática. 

       

Para que a transcrição das entrevistas fosse feita de maneira organizada, 

os nomes verdadeiros dos participantes foram substituídos pelas letras EM 

(Entrevistado Mulher) e EH (Entrevistado Homem) seguida de um número 
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para identificar os entrevistados mulheres e homens. Assim, EH-5 refere-se ao 

quinto Entrevistado Homem. Para a fala da pesquisadora, foi designada a letra 

[P]. 

          Analisar as narrativas dos entrevistados/as constituiu um grande desafio 

no sentido de conhecer o que pensam, as práticas sociais que constituíram e 

constituem os sujeitos desta pesquisa, uma vez que as narrativas produzidas 

pelos(as) participantes não constituem textos de acontecimentos lineares e 

ordenados temporalmente, mas sim num processo descontínuo de ir e vir nos 

fatos, acontecimentos e experiências, individuais e coletivos, que marcaram 

suas vidas e as transformaram em sujeitos, então para isto  adotamos a noção de 

trajetória discutida por Bourdieu (2012, p.189), ―como série de posições 

sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num 

espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes  

transformações‖.         

 Neste sentido, a técnica de análise de conteúdo foi a que melhor se 

adequou à compreensão das experiências, crenças, valores dos atores sociais 

entrevistados, tendo em vista que se busca entender o sentido e as contradições 

das falas dos sujeitos. Para Bardin (2011), a análise de conteúdo se configura 

como:  

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção destas mensagens (p. 42). 

                Sem a intenção de criar generalizações e entendendo que os percursos 

vividos são individuais e também coletivos, foi possível encontrar pontos de 

convergência nas falas do(a)s participantes e tecer uma rede discursiva sobre os 

acontecimentos que se constituíram em condições de possibilidade para o 

ingresso das mulheres na docência em matemática.    

 Este resultado é o confronto do teórico com o real, visto que nas ciências 

sociais a percepção a respeito dos fenômenos está condicionada à vivência de 

cada sujeito, com seus valores, crenças e contradições, circunstâncias ligadas ao 

comportamento humano, o que, por consequência, revela a riqueza da 

investigação.          
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 Desta forma, Bourdieu (2012) ajuda pensar a tecer uma rede de 

acontecimentos, não como uma sequência de fatos lineares, que tem um 

começo, um meio e um fim, mas sim como uma narrativa que constrói e 

ressignifica percursos, momentos vividos, entendendo que essas narrativas são 

experiências individuais e coletivas compartilhadas com as pessoas 

pertencentes a uma mesma geração, são representações de si e dos outros que 

se movimentam a todo o momento a partir dos lugares sociais e culturais 

ocupados pelos sujeitos.  

1.5 Notas sobre a estrutura desta dissertação 

Tradicionalmente, nos meios acadêmicos, os trabalhos de conclusão de 

cursos têm assumido uma organização monográfica. Assim, um trabalho de 

formato tradicional é caracterizado por possuir um início, um desenvolvimento 

e um fim. É um documento extenso, organizado em capítulos separados pela 

introdução, revisão da literatura e referencial teórico, procedimentos 

metodológicos, resultados e conclusões. Santana (2017) adverte que esse formato 

tem sido questionado recentemente por alguns autores como Barbosa (2015) no 

Brasil e, Duke e Beck (1999) em outros países.     

 Esses autores argumentam que o formato tradicional apresenta algumas 

limitações como a falta de acessibilidade, o reduzido público ao qual a pesquisa 

se destina, a própria estrutura extensa que não permite a publicação da forma 

como foi redigida, e sugerem uma estrutura alternativa para a escrita do 

relatório de investigações nos cursos de pós-graduação, qual seja uma 

configuração de dissertações e teses composta  de uma compilação de artigos, 

denominado por eles como formato multipaper. Para Barbosa (2015), são 

―formatos insubordinados‖ que fogem dos padrões tradicionais, seja na 

linguagem, seja na estrutura, ou no tipo de conteúdo apresentado. 

 Barbosa (2015) esclarece que a insubordinação não deve ser relacionada 

ao descumprimento à cientificidade, nem supressão de elementos importantes 

da pesquisa. De modo que, esse modelo é tido como ―insubordinado‖ porque 

rompe com a organização convencional de trabalhos acadêmicos e está 

relacionada inovação, reinvenção e criatividade. 
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Barbosa (2015), Costa (2014) e Frank (2013) apontam uma série de 

vantagens para o formato em questão. Entre elas estão a ―acessibilidade‖ aos 

textos, ―produtividade‖ e ―publicação‖. Para estes autores, os artigos poderão 

ser submetidos a periódicos da área, o que ampliaria a variedade no número de 

leitores que, além da banca, poderia incluir também outros interessados. Além 

do que artigos são menos cansativos que as longas dissertações e teses, o que 

facilitaria o acesso aos leitores fora dos ciclos acadêmicos.  

A dissertação ou tese como coletânea de artigos também é mais 
propícia à socialização dos resultados. Pela publicação de seus 
artigos (particularmente em periódicos, os quais cada vez mais 
aderem às plataformas virtuais), espera-se que a visibilidade e a 
disponibilidade para outros pesquisadores sejam ampliadas 
(BARBOSA, 2015, p. 353). 

Outra vantagem que o mestrando(a) ou doutorando(a) pode usufruir ao 

optar por esse formato é o contato com diferentes métodos de pesquisa. O 

modelo monográfico, por ser uma escrita linear, não permite uma 

multiplicidade de métodos em um mesmo relatório, conquanto no formato 

multipaper cada artigo, mesmo fazendo parte de um mesmo trabalho mais 

abrangente, tem alguma independência em relação aos demais. Ele deve ser 

entendido, por si só, sem a leitura integral da dissertação ou tese. Essa 

independência muitas vezes pode se apresentar como desvantagem, passando 

uma falsa ideia de fragmentação. Outra desvantagem será a sobreposição, 

Santana (2017) explica que pelo fato de cada artigo ter que ―falar por si só‖, 

algumas vezes parece inevitável que alguns conceitos, ideias ou argumentos 

apareçam tanto em um quanto em outro artigo. Para superar esta desvantagem, 

Barbosa (2015) sugere uma estrutura de texto composta pelo capítulo 

introdutório que mostre o contexto no qual a pesquisa foi desenvolvida e 

explicite o fio que conecta os artigos e as considerações finais para integrar os 

resultados dos artigos. 

Mesmo que estes artigos sejam delimitações de um projeto mais 
amplo, cada um deles deve ter todas as características 
necessárias para viabilizar suas publicações. Além disto, o autor 
pode agregar capítulos introdutórios, em que circunstância a 
dissertação ou tese, e capítulos finais, para retomar e globalizar 
os resultados relatados nos artigos (BARBOSA, 2015, p. 351). 

Infere-se daí que as dissertações e teses escritas no modo tradicional 
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geralmente ficam restritas às bibliotecas das instituições ou a banco de dados de 

domínio público e o grande número de páginas configura também como 

elemento que limita sua leitura e análise. Os artigos, por sua vez, são escritos 

com um número reduzido de páginas e, quando publicados em periódicos  de 

grande circulação na área, possibilitam mais acesso e maior visibilidade, 

chegando para públicos distinos que vão desde outros pesquisadores como 

para professores, profissionais e elaboradores de materiais.   

 Ao observar as vantagens e desvantagens para a escrita desta dissertação 

foi adotado esse modelo de organização ―não convencional‖, o formato 

multipaper. Desse modo, o relatório de pesquisa foi substituído por uma 

introdução mais extensa e pela compilação de dois artigos que estão 

estruturadas da seguinte maneira: 

 Introdução: 

Nela é apresentada a trajetória pessoal, a justificativa para a realização 

da pesquisa, os objetivos gerais e específicos do projeto no qual ela estava 

inserida inicialmente, a revisão de literatura, bem como a estratégia 

metodológica que atende seus objetivos e a organização da dissertação. Cabe 

esclarecer que, pelo formato escolhido, essa introdução torna-se necessária 

também pelo fato de mostrar o alinhamento e a articulação entre os dois 

artigos que foram desenvolvidos para compor a dissertação. 

 Artigo I: 

Intitulado ―Elementos que condicionam a presença de mulheres no âmbito da 

educação matemática na Bahia: uma análise sob a perspectiva das relacões 

sociais de gênero‖. Tem como objetivo discutir como as relações sociais de 

gênero restringem e segregam a presença de mulheres no quadro docente de 

Matemática no ensino superior da Bahia e como a escassez de modelos 

femininos na história da Matemática repercute em um reduzido número de 

mulheres nas carreiras ligadas ao campo de conhecimento matemático. 

 Artigo II:  

Intitulado ―Representação Feminina nos Cursos de Licenciatura e Bacharelado 

em Matemática da Bahia‖, foi desenvolvido a partir dos objetivos específicos: 
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(OE2) - Descrever as implicações e impactos  decorrentes das questões sociais 

de gênero na atuação de professoras de matemática no magistério superior e 

(OE3) - Identificar fatores que impedem  mulheres e homens  de terem as 

mesmas oportunidades de atuação, dentro da educação matemática. 

 Considerações finais: 

Nelas serão apresentadas a síntese dos resultados dos dois artigos, 

bem como as possíveis contribuições e implicações para futuras pesquisas. 

1.6 Revisão de literatura 

 Nesta seção, apresentamos uma revisão da literatura pertinente ao 

trabalho, com destaque para o conceito de gênero apresentado por Scott, Costa 

e Sardenberg e Saffioti e, apoiado na autoridade de Bourdieu para embasar a 

discussão de gênero sob a perspectiva de uma construção social calçada na sua 

teoria da dominação masculina, e ainda, nos conceitos de Campos, Habitus e 

Violência Simbólica.  

1.6.1 Concepções de Gênero e interações com a pesquisa  

 Nas aparências, o mundo é binário, existiriam apenas homens e 

mulheres, mas a realidade é muito mais complexa no que diz respeito às 

identidades de gênero. Devido ao caráter polissêmico do termo, as explicações e 

os conceitos de gênero admitem as mais variadas formas e sob os mais diversos 

prismas teóricos. 

 Por ora, será assumida aqui a definição de gênero vinculada à prática 

social. Um conceito de gênero a partir dos modos como se atua no mundo e a 

forma como se quer ser reconhecido/a socialmente a partir de comportamentos 

e de signos corporais visivelmente construídos. 

            Nessa perspectiva, o primeiro desafio que se apresenta quando se propõe 

a refletir sobre gênero é o de reconhecer o que é ser homem ou ser mulher. Para, 

Costa e Sardenberg (2011): 

Não é simplesmente um feito natural, biológico e isso porque há 
vários fatores de ordem econômica, social, política, étnica e cultural 
que contribuem, de forma diversa, para a maneira como pensamos, 
como nos comportamos e atuamos enquanto homens ou mulheres, 
mas nem sempre nós os levamos em consideração quando 
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procuramos compreender as diferenças entre homens e mulheres. 
(p.33) 

 Estas duas autoras chamam atenção para o fato de que é muito comum 

que se dê importância apenas aos aspectos biológicos, tomando como naturais 

diferenças que são construídas socialmente a partir de outros elementos e, 

sendo pensadas como biológicas, as diferenças entre sexos vêm servindo de 

pretexto para edificar as desigualdades entre homens e mulheres, como 

também vem, historicamente, legitimando situações de inferiorização das 

mulheres nas mais diversas formas de relações sociais. Sobre isso, as autoras 

explicam que ―Invariavelmente, em todas as sociedades sobre as quais se tem 

notícia, ―masculino‖ e ―feminino‖ figuram como categorias e/ou domínios 

opostos, a partir dos quais se organiza e legitima uma divisão social/sexual do 

trabalho‖ (COSTA; SARDENBERG, 2011, p. 33). 

 A maneira pela qual as práticas sociais são apropriadas divergem de 

forma considerável nas diferentes sociedades ou épocas. Assim, o que é próprio 

ao domínio masculino em determinada época, pode ser justamente o que, em 

outra, se configura como de natureza feminina, daí afirmam Costa e Sardenberg 

(2011, p. 34): ―Isso nos leva a concluir, portanto, e com bastante segurança, que 

as identidades sexuais não são inerentes à biologia dos sexos e sim construções 

sociais, histórica e culturalmente específicas, logo, passíveis de transformação‖. 

 Tomando por esse viés, é possível pensar as relações entre mulheres e 

homens, bem como entre mulheres e entre homens como relações de forças 

sociais, econômicas, políticas, culturais e ideológicas, o que implica dizer que as 

relações de gênero em última instância são relações de poder e, como tal, não 

são fixas, podendo ser mudadas e alteradas. 

 Indo por este caminho, Scott (1990, p. 2) descreve como as relações de 

gênero são tratadas ao longo do tempo por diferentes pesquisadores, alegando 

que ―[...] as palavras, como as ideias e as coisas que elas significam, têm uma 

história‖. Dessa forma, essa autora propõe o gênero como uma categoria de 

análise histórica, trazendo que as relações entre homens e mulheres estão 

entrelaçadas com as relações de poder as quais legitimam as formas de 

dominação, hierarquizando homens e mulheres ao longo da história: "gênero é 
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um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças 

percebidas entre os sexos [...] o gênero é uma forma primária de dar significado 

às relações de poder" (SCOTT, 1990, p. 86). Neste caso, vê-se aí, o gênero como 

um meio através do qual o poder é articulado.  

 Concordando com Scott (1990), vê-se que as relações de gênero 

constituem um meio recorrente onde o poder opera de forma simbólica, 

legitimando as diversas formas de dominação que já estão estruturadas pelos 

esquemas de pensamento, os quais refletem na organização concreta da vida 

social, ou seja, gênero é tanto produto das relações de poder quanto parte da 

construção dessas próprias relações.  

Só podemos escrever a história desse processo se reconhecermos que 
―homem‖ e ―mulher‖ são ao mesmo tempo categorias vazias e 
transbordantes; vazias porque elas não têm nenhum significado 
definitivo e transcendente; transbordantes porque mesmo quando 
parecem fixadas, elas contêm ainda dentro delas definições 
alternativas negadas ou reprimidas (SCOTT, 1990, p. 89). 

 Para esta autora, as relações entre homens e mulheres são, portanto, 

construídas socialmente, como já havia sido sinalizado por outros/as 

teórico(a)s, no entanto, para ela isso ainda diz pouco, pois não explica como 

estas relações são construídas e porque são construídas de forma desigual 

privilegiando o sujeito masculino. Não diz como funcionam ou mesmo como 

mudam, assim ela chega à conclusão que só essa constatação não tem força 

suficiente para integrar ou mudar os paradigmas históricos existentes (SCOTT, 

1990, pp. 11-12). Dessa forma, ao definir gênero, Scott vai além das propostas 

anteriores e articula a noção de construção social com a noção de poder, 

presente no processo dessa produção, dizendo por fim que gênero:  

(...) tem duas partes e diversas subpartes. Elas são ligadas entre 
si, mas deveriam ser distinguidas na análise. O núcleo essencial 
da definição repousa sobre a relação fundamental entre duas 
proposições: gênero é um elemento constitutivo das relações 
sociais, baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e 
mais, o gênero é uma forma primeira de dar significado às 
relações de poder (SCOTT, 1990, p. 13).  

 Então, partindo da conceituação de Scott, o gênero se fundamenta na 

conexão integral entre duas proposições: ser constitutivo de relações sociais e 

ser, também, uma forma de significar relações de poder. 
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 Vendo por esse ângulo, temos aí o gênero como um dos principais 

elementos articuladores das relações sociais  quando permite  a compreensão 

acerca de como os sujeitos sociais estão sendo constituídos cotidianamente por 

um conjunto de signos e de símbolos culturais, conceitos normativos, 

institucionalidades e subjetividades sexuadas que segundo (SCOTT, 1990, p.86)  

atribuem a homens e mulheres um lugar diferenciado no mundo, sendo essa 

diferença atravessada por relações de poder que conferem ao homem, 

historicamente, uma posição dominante, ideia esta que é reforçada por Costa e 

Sardenberg: 

Isso ocorre porque as relações de gênero, em última instância, são 
relações de poder e, como tal, não são fixas e sim, fluidas e mutáveis. 
Elas podem variar de sociedade para sociedade, no tempo e no 
espaço, ou mesmo em uma dada sociedade, a depender dos espaços 
em que homens e mulheres interagem. Destarte, as mulheres não são 
necessariamente desprovidas de poder em relação aos homens, 
porém, nem sempre, esse ―poder feminino‖ é legitimado (COSTA; 
SARDENBERG, 2011). 

 Partindo de concepções como as de Scott, de que não há um corpo 

―generificado‖, vale reconhecer que gênero não é da ordem da biologia, que o 

ser mulher ou ser homem não está determinado por cromossomos, por 

estruturas hormonais ou neurais, mas que é possível combinar elementos ditos 

masculinos ou femininos e também articular uma performance de gênero com 

estes elementos. Desta forma, o conceito de gênero se liberta da determinação 

primeira que é o biológico e passa a se apresentar como a forma como a pessoa 

quer mostrar-se ao mundo. Costa e Sardenberg (2011) comungam dessa mesma 

ideia quando trazem que as relações de gênero enquanto relações sociais, vão se 

―entrelaçando historicamente como relações de poder e conferindo a homens e 

mulheres‖, de forma distinta e na maioria das vezes desigual, o seu lugar na 

sociedade, ou seja, concedendo-lhes ou não, o status de cidadão(ã). 

Gênero organiza e legitima não apenas a divisão sexual do trabalho e 
a construção de papéis sociais correspondentes, como, também, a 
divisão sexual de direitos e responsabilidades, o acesso e controle 
sexualmente diferenciado a oportunidades de trabalho, bem como a 
instrumentos e meios de produção, recursos e fontes de renda 
e crédito, capital, conhecimento, educação, instâncias decisórias etc 
(COSTA e SARDENBERG (2011, p. 38). 

 De fato, por força das ideologias de gênero, homens e mulheres se 
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envolvem com distintas atividades sociais, econômicas, políticas e culturais, 

com diferentes  formas de acesso e controle dos bens  e capitais  materiais e 

imateriais que muitas vezes se apresentam como se fossem escolhas ―naturais‖ 

e que validam a divisão sexual do trabalho,  a divisão sexual de direitos e 

responsabilidades, como também  o acesso e ascensão  diferenciados nas 

oportunidades de emprego,  nos  instrumentos e meios de produção e nos 

recursos e fontes de renda não só no Brasil como em diversas outros países.

 Para Sadenberg (2015), historicamente, ―o feminino tem sido construído 

como subordinado ao masculino‖, sendo que, no Brasil, como de resto na 

América Latina (ou mesmo em nível mundial), ―dominam as relações de gênero 

patriarcais‖.         

 Importa entender patriarcais como sendo as relações  que  atuam como 

elementos de naturalização, para legitimar nas diferentes formas, situações em 

que os homens se sobrepõem hierarquicamente às mulheres, quando concede a 

eles situações privilegiadas de prestígio e poder, quando validam como 

naturais as desigualdades socioculturais  existentes entre homens e mulheres e 

que se expressam em pensamentos e  práticas machistas, em uma educação 

diferenciada, em oportunidades de trabalho diferenciada, em construção 

distinta de  valores e  direitos entre homens e mulheres, com ideias 

equivocadas  sobre a mulher enquanto objeto ou propriedade de seu 

companheiro, o que não raro, culminam em situações de violência que podem 

se manifestar de maneira simbólica ou real. 

 Sobre esta última se refere Saffioti (1994): ―um exemplo evidente dessa 

assimetria está expresso na violência doméstica que, no Brasil, tem um vetor 

recorrente: ela se manifesta na violência masculina sobre a mulher e é um claro 

traço constitutivo da organização social de gênero no país‖.  

 Saffioti (2004) em sua obra Gênero, Patriarcado, Violência, 

fundamenta suas interpretações a partir do enfoque de gênero como uma 

representação que ―produz e reproduz diferenças por meio da classificação dos 

indivíduos pelo sexo‖. Ela esclarece que o conceito de gênero é muito mais 

vasto que o de patriarcado. Primeiro, porque o gênero acompanharia a 

humanidade desde sua existência, enquanto o patriarcado seria um fenômeno 
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recente, particularmente articulado à industrialização do capitalismo. Segundo, 

porque o patriarcado diz respeito necessariamente à desigualdade e à opressão, 

sendo uma possibilidade dentro das relações de gênero, mas não a única, 

sobretudo quando se luta por mudanças. 

 Saffioti (2004) questiona a neutralidade do conceito de gênero, que nos 

últimos milênios da história, põe as mulheres hierarquicamente inferiores aos 

homens: ―Tratar esta realidade exclusivamente em termos de gênero distrai a 

atenção do poder do patriarca, em especial como homem/marido, 

‗neutralizando‘ a exploração-dominação masculina‖ (SAFFIOTI, 2004, p. 136). 

 Para a autora, o gênero está longe de ser um conceito neutro. Ao 

contrário, ele ―carrega uma dose apreciável de ideologia‖ (SAFFIOTI, 2004, p. 

136) justamente a ideologia patriarcal, que cobre uma estrutura de poder 

desigual entre mulheres e homens.  

             Como se vê, ser homem ou ser mulher constitui-se em processos que 

acontecem no âmbito social. ―[...] É um processo minucioso, sutil, sempre 

inacabado‖ (LOURO, 2008, p.18), de modo que a sua construção pode ser 

influenciada por instâncias sociais como a família, a igreja, a escola, entre outros 

que se encarregam de naturalizar o papel de cada um na sociedade, seguindo 

esquemas binários (homem/mulher, feio/bonito, certo/errado) e da lógica da 

dominação-submissão (homem dominador/mulher dominada) como forma de 

opressão e invisibilidade. Nesse sentido, Louro salienta que ―[...] a segregação 

social e política a que as mulheres foram e são historicamente conduzidas tem 

como consequência a sua ampla invisibilidade como sujeito, inclusive como 

sujeito da Ciência [...]‖ (LOURO, 2003, p. 20). 

 Louro (2003) faz uma importante distinção entre os termos gênero e 

sexualidade, que por muitas vezes são tidos como sinônimos, ou entre 

identidades de gênero e identidades de sexualidade que estão fortemente inter-

relacionadas, pois como afirma, ―as identidades são plurais, múltiplas e se 

transformam‖. Segundo a autora, as identidades sexuais se constituem por 

meio das ―[...] formas que se vive a sexualidade, com parceiros/as do mesmo 

sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros/as‖. Já as identidades 

de gênero se constituem na maneira como os sujeitos se identificam, social e 
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historicamente, como masculinos ou femininos (LOURO, 2003, p. 26). 

 Apoiadas nos estudos como os de Costa, Louro, Sardenberg, Scott e 

Saffioti, gênero é, portanto, aqui entendido, como uma categoria social imposta 

a um corpo sexuado. Uma criação inteiramente social de ideias sobre os papéis 

próprios para o ser homem e o ser mulher, considerando exclusivamente as 

origens sociais e as identidades subjetivas de masculino e feminino. São 

relações que se estabelecem socialmente com base nas diferenças entre os sexos 

e envolvem, necessariamente, o exercício do poder. 

 De modo que, nessa perspectiva, entende-se que não há uma forma 

apropriada e única de ser homem nem uma forma apropriada e única de ser 

mulher, mas que mulheres e homens constroem suas identidades acreditando 

serem próprios do seu gênero todos os dispositivos que lhes são impostos e que 

consequentemente ao serem apreendidos, constroem suas identidades que 

serão expressas na maneira de agir e pensar de cada ser humano.  

 A construção dessas identidades, nem sempre ocorre de forma pacífica e 

harmoniosa. Para entender como estes dispositivos atuam na construção das 

identidades de gênero, faz-se necessário debruçar sobre os conceitos de campo, 

habittus e violência simbólica, desenvolvidas por Boudieu.  

 Bourdieu não trabalhou com o conceito de gênero propriamente dito, no 

entanto, o seu pensamento sobre o masculino e o feminino é, em alguma 

medida similar, ao do/as autor/as até então discutido/as, o que torna válido 

chamá-lo para o debate.  

1.6.2 Tecendo relações sobre a Teoria da dominação masculina, 

gênero e matemática 

Segundo Bourdieu (2012, p.15), durante a socialização homens e 

mulheres incorporam como ―esquemas inconscientes de percepção e 

apreciação‖ as estruturas históricas da ―ordem masculina‖.   

 Para o autor, a ordem social é uma grande máquina de reprodução da 

dominação masculina, porque utiliza a divisão dos sexos como justificativa 

natural das diferenças construídas entre os gêneros e vai mais além, fazendo a 

dominação perpassar, ao mesmo tempo, as relações objetivas no mundo, e as 

relações subjetivas, inscritas nos corpos e pensamentos, subsidiando esquemas 



41 

de percepções em que as mulheres quase sempre são colocadas sob o negativo. 

 Daí a importância de sua obra, pois Bourdieu, de maneira refinada vai 

mostrando, a partir de conceitos como habitus, campo e violência simbólica, o 

quanto a dominação masculina está incrustada nos modos de pensar, 

comportar, sentir, falar etc., fazendo com que a reprodução da ordem social seja 

mantida e legitimada. 

1.6.2.1   Habitus 

 Após analisar os clássicos da sociologia, Bourdieu trouxe elementos 

individuais e sociais para compreender o que é a sociedade, definida por ele 

como um corpo social que se movimenta, que tem ideias próprias e que 

influencia ao mesmo tempo em que é influenciado.    

 Para entender o que é esse corpo social, Bourdieu formulou dois 

conceitos primários: ―Habitus‖ e ―Campo.‖ A estes dois conceitos fundantes, 

aderem-se outros, secundários, mas nem por isto menos importantes, os quais 

servirão como marco orientador desta pesquisa. A teoria do habitus e a teoria do 

campo são entrelaçadas de forma que serão apresentados tanto separadamente 

quanto ao modo como se articulam.     

 Segundo Bourdieu existe uma relação dialética entre agente social e 

estrutura social e ao investigar como ocorre esta relação, ele identificou que 

existe algo que medeia a relação entre estas duas esferas, o habitus. Nas palavras 

de Bourdieu (2007): 

o habitus é um ―sistema de disposições socialmente constituídas que, 
enquanto estruturas estruturadas e estruturantes, constituem o 
princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das 
ideologias características de um grupo de agentes (p. 191). 

 Enquanto estruturas estruturadas que funcionam também como 

estruturas estruturantes, o habitus pode ser definido como ―sistema de 

disposições duráveis‖ (PEREIRA, 2015) que são estruturantes à medida que são 

responsáveis por estabelecer práticas e representações por parte dos agentes, 

mas também são estruturadas porque influenciadas, reinventadas e recriadas 

por esses mesmos agentes que, por não se adaptar as normas tal quais se 

apresentam, fazem delas diferentes usos, assim sendo, há uma interação direta 
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entre agente social e estrutura social.      

 Neste sentido, ao mesmo tempo em que o sujeito é um agente social, isto 

é, produz os seus conceitos, suas ideias e comportamentos, que podem 

influenciar na sociedade, a estrutura social por sua vez, também se integra a ele.  

Bourdieu (2001, p.189) explica que não há separação nem distinção entre 

agentes e sociedade, um depende do outro diretamente e a relação entre este 

dois é mediada pelo habitus. Ao mesmo tempo em que o agente social pode e 

deve pensar a vida a partir de suas próprias ideias, há toda uma conjuntura 

social que influencia os pensamentos individuais deste agente antes mesmo 

dele ter suas próprias convicções.      

 Nas palavras de Bourdieu (2001, p.189), o habitus é ―um sistema de 

disposições, modos de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que leva o 

indivíduo a agir de determinada forma em uma circunstância dada‖. Estas 

disposições não são nem mecânicas, nem determinísticas, são flexíveis, 

podendo ser adquiridas pela interiorização das estruturas sociais.  

 As experiências que constituem os sujeitos são variadas, alcançando 

especial relevância aquelas apreendidas na família como campo primário de 

socialização, assim como as provenientes da incursão no ambiente escolar. De 

modo geral, pode-se dizer que habitus ―são os esquemas de percepções‖ 

(BOURDIEU, 2001, p.189) que desde o nascimento, os indivíduos incorporam 

inconscientemente em suas trajetórias de vida e que, portanto, condicionam o 

sentido de suas ações. 

Incorporados sob a forma de habitus, os modos de agir, tanto homens 

como mulheres reproduzem comportamentos e pensamentos que são 

adequados ou não para cada um deles como consequências de um poder que 

vai se reproduzindo simbolicamente. 

...longe de afirmar que as estruturas de dominação são a-históricas, eu 

tentarei, pelo contrário, comprovar que elas são produto de um trabalho 

incessante (e, como tal, histórico) de reprodução, para o qual 

contribuem agentes específicos (entre os quais os homens, com suas 

armas como a violência física e a violência simbólica) e instituições, 

famílias, Igreja, Escola, Estado (BOURDIEU, 2012, p. 46). 

 Assim, as práticas da ação social são produtos de uma relação dialética 

entre o habitus que os indivíduos adquirem ao longo da vida e as situações em 
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que se encontram em determinado campo social. Ao definir habitus, Bourdieu 

não considera apenas a subjetividade dos agentes sociais e a objetividade da 

sociedade, mas, também, as estratégias que os indivíduos adotam em suas 

tomadas de posição nos diversos campos sociais. Segundo este mesmo autor, as 

estratégias não são livremente definidas só pelos agentes nem apenas pelas 

estruturas sociais. As estratégias de ação são definidas pelos agentes de acordo 

com seus habitus e com as posições que eles se encontram na estrutura social.

 Nesta perspectiva, Bourdieu (2012, p.8) esclarece que a concordância 

entre ―a conformação do ser e as formas do conhecer‖, entre o ―curso do mundo 

e as expectativas‖, é capaz de fazer com que a divisão entre os sexos 

aparentemente seja algo natural e ―inevitável‖ objetivamente presente nas 

coisas, no mundo social, e também incorporada nos corpos e habitus dos 

agentes. Para o autor, é comum aos dominantes apresentar como universal sua 

maneira particular de ser. 

 Um exemplo evidente é a força da ―dominação masculina‖ cuja ordem 

social ratifica de maneira concreta essa dominação, inclusive quanto à 

estruturação do espaço e do tempo, por meio da divisão social do trabalho, 

cujas características são bastante distintas para os dois sexos. Assim, ―as 

disposições (habitus) são inseparáveis das estruturas (...) que as produzem e 

reproduzem, tanto nos homens como nas mulheres‖ (BOURDIEU, 2012, p. 27) e 

a ―violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado não 

pode deixar de conceder ao dominante‖ (BOURDIEU, 2012, p. 23).  

o princípio da inferioridade e da exclusão da mulher, que o sistema 
mítico-ritual ratifica e amplia, a ponto de fazer dele o princípio de 
divisão de todo o universo, não é mais que a dissimetria fundamental, 
a do sujeito e do objeto, do agente e do instrumento, instaurada entre 
o homem e a mulher no terreno das trocas simbólicas, das relações de 
produção e reprodução do capital simbólico (BOURDIEU, 2012, p. 27). 

 
 Inscrita nas coisas, a ―ordem masculina se inscreve também nos corpos 

através de injunções tácitas, implícitas nas rotinas da divisão do trabalho ou dos 

rituais coletivos ou privados‖ (BOURDIEU, 2012, p.34), basta lembrar, por 

exemplo, as condutas de marginalização impostas às mulheres com sua 

exclusão de determinados lugares. As regularidades da ―ordem física e da 

ordem social impõem e inculcam padrões‖ que excluem as mulheres das tarefas 
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mais nobres, assinalando-lhes lugares inferiores, ensinando-lhes a postura 

correta do corpo, atribuindo-lhes tarefas mesquinhas. São medidas que 

conferem às mulheres o lugar de menor prestígio, com símbolos cujo sentido se 

constitui fora delas e cuja função é contribuir para a perpetuação ou o aumento 

do capital simbólico em poder dos homens e, geralmente tirando partido, no 

sentido dos pressupostos fundamentais, das diferenças biológicas que parecem 

assim estar à base das diferenças sociais. 

[...] A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica 
que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é 
a divisão social do trabalho, distribuição bastante estrita das 
atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu local, seu 
momento, seus instrumentos; é a estrutura do espaço, opondo o lugar 
de assembleia ou de mercado, reservados aos homens, e a casa, 
reservada às mulheres [...] (BOURDIEU, 2012, p. 18). 

 Ao formular o conceito de habitus, Bourdieu o apresenta como uma 

importante ferramenta interpretativa da realidade na perspectiva de uma 

sociologia interessada em dissolver as fronteiras entre indivíduo e sociedade. 

De modo particular, estaria interessado em compreender como as condições 

objetivas que caracterizam a posição do indivíduo na estrutura social dão 

origem a um sistema específico de disposições e predisposições para a ação, o 

que faz deste conceito uma potente matriz explicativa do processo de 

construção de gênero. 

1.6.2.2   Campo 

 Campo é o espaço de atuação do indivíduo na sociedade e está 

relacionado às regras que cada espaço social tem. Todo campo se caracteriza 

por agentes dotados de um mesmo habitus, desta forma ―o campo estrutura o 

habitus e o habitus constitui o campo‖ (BOURDIEU, 1992, p. 102). Se o habitus é a 

internalização ou a incorporação da estrutura social, o campo é a exteriorização 

ou objetivação do habitus (THIRY-CHERQUES, 2006).  

 Bourdieu (2004) define campo como ―microcosmos‖ ou espaços de 

relações objetivas, dotados de certa autonomia, ao mesmo tempo em que é 

influenciado e relacionado a um espaço social mais amplo, ―macrocosmo". 

Enquanto espaços sociais relativamente autônomos, os campos podem compor 

suas próprias regras e leis, definir posições e deliberar, possuem uma ―lógica 
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própria‖, não reproduzida e irredutível à lógica que rege outros campos, neste 

sentido, ―jamais se escapa às imposições do macrocosmo‖, cada campo dispõe, 

―com relação a este, de uma autonomia parcial mais ou menos acentuada‖ 

(BOURDIEU, 2004, p. 21). O grau de autonomia de um campo aumenta à 

medida que este é mais bem estruturado, e para analisá-lo é preciso:  

[...] saber qual é a natureza das pressões externas, a forma sob a qual 
elas se exercem, créditos, ordens, instruções, contratos, e sob quais 
formas se manifestam as resistências que caracterizam a autonomia, 
isto é, quais são os mecanismos que o microcosmo aciona para se 
libertar dessas imposições externas e ter condições de reconhecer 
apenas suas próprias determinações internas (BOURDIEU, 2004, p. 
21). 

 O campo também pressupõe confronto, tomada de posição, luta, tensão, 

poder e, de acordo com Bourdieu (2004, p. 22) todo campo ―é um campo de 

forças e um campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de 

forças‖. De modo mais simples, pela definição, o campo constitui-se como um 

―campo de forças‖ enquanto estrutura que subjuga os agentes nele envolvidos é 

―campo de lutas‖, uma vez que os agentes atuam conforme suas posições 

relativas no campo de forças, ora conservando, ora transformando a sua 

estrutura. 

 As lutas assumem características distintas em cada campo, mas sua 

existência é comum a todos eles. Sobre esse ponto, Bourdieu (1983) tece a 

seguinte afirmação:  

em cada campo se encontrará uma luta, da qual se deve, cada vez, 
procurar as formas específicas, entre o novo que está entrando e que 
tenta forçar o direito de entrada e o dominante que tenta defender o 
monopólio e excluir a concorrência. (p. 89)  

 Os Agentes que compõem os campos podem ser indivíduos ou 

instituições, os quais criam os espaços e os fazem existir pelas relações que aí 

estabelecem, é o lugar que os agentes ocupam nessa estrutura que indica suas 

tomadas de posição. Todo campo se caracteriza por agentes dotados de um 

mesmo habitus.       

 Concordando com Bourdieu, Pereira (2015) complementa que no interior 

dos campos existem ―disputas por controle e legitimação dos bens produzidos‖, 

assim como também são estabelecidas diferentes relações e assumidas variadas 
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posturas pelos agentes que os compõem. Uma das atitudes possíveis 

caracteriza-se ―pela aceitação das normas‖, pela boa vontade em relação à 

cultura e às regras legitimadas; outra é a ―herética‖, qual seja a de ―contestação 

às regras‖ e posições. ―Atitudes híbridas‖ entre ambas as posturas também 

podem ser observadas nos variados campos, de modo que um mesmo agente 

pode adotar postura de aceitação ou de contestação em conformidade com o 

campo de atuação. 

 O campo também tem outra característica peculiar, é um espaço social 

com relações de poder. A estrutura está pautada numa desigualdade de 

distribuição de um ―capital social‖, ou seja, de poder.  Dois extremos surgem 

desta desigual distribuição: dominantes e dominados, sendo os primeiros, 

aqueles que possuem mais capital social específico, os outros, menos capital 

social. A busca dos agentes neste espaço é de acúmulo e maximização de capital 

para que seja possível galgar algumas posições dentro desta estrutura. 

Entretanto, o acúmulo e maximização só acontecerão se forem permitidas que 

as condições e a posição ocupada no campo se acumulem, do contrário os 

esforços serão em vão visto que existem pré-figurações que precedem a ação. 

Vários são os campos: ―científico‖, ―literário‖, ―alta costura‖, do mesmo modo 

existe muitos tipos de capital: ―cultural‖, ―econômico‖, ―simbólico‖ e ―político‖ 

(BOURDIEU, 2004, p. 21). Dependendo do campo em questão, os tipos de 

capital têm peso e relevância diferentes fazendo com que surjam além de 

classes, frações de classes ou ―microcosmos‖.    

 Tratando das características dos campos, Pereira (2015) traz que as 

posições ocupadas pelos seus agentes estão assim dispostas: de um lado ―as 

posições dominantes, que podem ser relacionadas a estratégias conservadoras‖, 

e de outro ―as posições inferiores, responsáveis por estratégias que variam entre 

a conservação e a contestação‖. Assim, os agentes sociais, em conformidade com 

o habitus e com o nível de seu capital ou poder simbólico se dividem entre  

dominantes -detentores de um maior volume de capital simbólico- que lutam 

pela ―conservação da estrutura do campo em questão e, por meio dessa 

conservação, pela conservação do mundo social‖ e  dominados, que por sua vez, 

detém  um menor número de capital simbólico, lutam pela ―transformação da 
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estrutura do campo em questão e, por meio dessa transformação, pela 

transformação do mundo social‖. Os capitais são possuídos em maior ou menor 

grau pelos agentes que compõem os campos, diferenças essas responsáveis 

pelas posições hierárquicas que tais agentes ocupam, assim, de acordo com as 

características e finalidades de um determinado campo, um ou outro capital 

terá maior valor e importância.       

 É importante que se diga que, quando há incompatibilidade do nível de 

capital que o indivíduo tem com o capital que é cobrado em determinado 

campo, os agentes sofrem com uma espécie de coação ou constrangimento que 

Bourdieu (2001) chama de ―violência simbólica‖. Esse conceito foi utilizado pelo 

autor para explicar a contínua reprodução de habitus no processo de 

socialização, pela qual as classes dominantes acabam por impor suas regras aos 

segmentos menos privilegiados, levando-os a atribuír valor a si mesmo e ao 

mundo, mediante os critérios e padrões próprios do discurso dominante. Um 

exemplo de como a violência simbólica se expressa é a naturalização da 

superioridade do homem sobre a mulher, que Bourdieu (2012) trata em sua 

obra ―A Dominação Masculina‖, para o autor o que se espera é que o homem 

tenha sempre mais capital que a mulher, independentemente do seu campo de 

atuação, e quando ocorre o contrário, geralmente, a violência simbólica se 

manifesta visto que das mulheres só é permitida a posição inferiorizada, 

―naturalizando-se‖ a superioridade dos homens.    

 Como efeito da violência simbólica, por exemplo, indivíduos ligados aos 

grupos de menor capital podem vir a incorporar e a legitimar o discurso de 

marginalizados(as). Dessa forma, as próprias mulheres aplicam a toda a 

realidade e, particularmente, às relações de poder em que se veem envolvidas 

esquemas de pensamento que são produto da incorporação dessas mesmas 

relações de poder e que se expressam nas oposições da ordem simbólica, de 

modo que seus atos de conhecimento são, exatamente por isso, atos de 

reconhecimento prático de adesão às crenças, assumidas como naturais e que 

fazem, de certo modo, a violência simbólica que ela sofre. 

1.6.2.3 Violência simbólica 

 Em uma de suas obras, Bourdieu (2012, p.7) traz que a ―dominação 
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masculina‖ seria uma forma particular de ―violência simbólica invisível as suas 

próprias vítimas‖ é essencialmente exercida pelas vias simbólicas da 

comunicação e do conhecimento, sendo as principais instâncias de elaboração e 

imposição de seus princípios a família, a igreja, a escola e o estado, entre outras 

―macroestruturas‖.         

 Ele utiliza o conceito de violência simbólica para dizer como as relações 

sociais são afetadas por forças coercitivas por influências e por poderes que não 

agridem necessariamente o corpo. A violência simbólica é, neste caso, qualquer 

tipo de força, qualquer tipo de coação que atinge as pessoas, mas não de forma 

física, ela não é tangível. Sendo impalpável, está dentro das categorias de 

entendimento e da forma como se concebe o mundo e se apresenta de forma 

sutil e quase imperceptível. Isto ocorre porque a estrutura do pensamento 

muitas vezes é impensada, isto é, são tomadas como natural, como certas. 

Então, práticas que são defendidas por meio de alguns símbolos e que dão 

significados para determinadas situações são incorporadas mentalmente e, 

consequentemente, aceitas como sendo lógica e natural, ou seja, a violência 

simbólica parece ser algo natural. A violência no campo simbólico é de ordem 

moral, emocional e psicológica, serve para legitimar a violência que acontece na 

prática. Em decorrência disso, a própria socialização dos corpos seria atingida 

por essas ideias.  

O corpo biológico socialmente modelado é um corpo politizado, ou se 
preferimos, uma política incorporada. Os princípios fundamentais da 
visão androcêntrica do mundo são naturalizados sob a forma de 
posições e disposições elementares do corpo que são percebidas como 
expressões naturais de tendências naturais (Bourdieu, 2005, p. 156). 

 Segundo Bourdieu (2004), para todos os espaços sociais, existe uma 

configuração que determina a atuação de cada pessoa, a forma com que ela 

deve se portar, o que ela pode e o que ela não pode fazer, qual deve ser a sua 

postura diante de determinadas situações.  No entanto o que acontece é que 

estas diretrizes   necessariamente, não estão expressas em termos legais. Não há 

expressamente o que lhe obrigue a se vestir, agir ou a se comportar de 

determinada maneira, ou que estabeleça os limites das suas ações, porque isso 

faz parte de toda uma construção no campo da socialização que vai sendo 

internalizado e vai afetando à sua maneira de ver as relações sociais e de 

vivenciá-las. Assim, por exemplo, quando se trata de um ambiente escolar, um 
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ambiente de trabalho, há uma forma específica de se vestir, de falar, de 

comportar, de se dirigir às demais pessoas e a cada um cabe se adequar à 

maneira de agir dentro daquele ambiente. A forma com que as pessoas vão se 

adequando à vida em sociedade é toda marcada por manifestações de violência 

simbólica. Esta vai sutilmente, coagindo, compelindo e pressionando as pessoas 

a adotar comportamentos e posturas dentro dos mais variados espaços sociais.  

 A violência simbólica atua como força opressiva, podendo manifestar-se 

sob forma de preconceito, de discriminação e de dominação. Isto ocorre porque 

nas relações sociais estão estabelecidas hierarquias, as quais 

não necessariamente se assentam nos espaços formais como as escolas, 

universidades ou nos ambientes de trabalho. São espaços sociais, fora destas 

organizações formais onde as pessoas precisam lidar com hierarquias definidas 

por relações de poder estabelecidas por aqueles que são detentores ou foram 

detentores no passado e que ficam se perpetuando como seus possuidores. 

Dentre eles, está o poder econômico que Bourdieu (2012) chama de capital 

(econômico, simbólico, cultural ou social). As pessoas que historicamente 

sempre foram detentoras destes capitais construíram uma maneira hierárquica 

de colocar os que estão aquém destes capitais em seus ―devidos lugares‖. Isso 

acaba, de certa forma, condicionando-as a reproduzirem essa desigualdade e 

a serem agentes da violência simbólica. Assim, quando alguém é vítima de uma 

destas violências é porque ela foi colocada, pela maioria, como 

hierarquicamente inferior e assim sendo, por uma questão de aparência, de 

comportamento ou de condição financeira, passam a ser alvo da violência 

simbólica, sendo atacadas de forma moral, cultural, social ou psicológica e, 

consequentemente resultando em diversas formas de dominação. Ao serem 

reconhecidas como naturais, as relações de dominação são facilmente 

perpetuadas, juntamente com seus privilégios, injustiças, como por exemplo, a 

dominação masculina. Ao investigá-la comenta Boudieu (2012): 

Sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 
vivenciada, o exemplo por excelência dessa submissão paradoxal, 
resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência 
suave, insensível e invisível as suas próprias vítimas, que se exerce 
essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 
conhecimento, ou, mais precisamente do desconhecimento, do 
reconhecimento ou, em última instância do sentimento. Essa relação 
social extraordinariamente ordinária oferece também uma ocasião única 
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de apreender a lógica da dominação (BOURDIEU, 2012, p. 07-08). 

 Ao investigar a dominação masculina, Bourdieu (2012) analisa como ela 

se dá na sua forma simbólica. Simbólica vem de signo, de significado, ou seja, 

está nas estruturas do pensamento, as mais profundas, aquelas que são dadas 

como naturais, que não precisam ser investigadas, que não há o que discutir. 

Bourdieu vem mostrar que são nas estruturas mais sedimentadas, aquelas que 

ninguém questiona, é onde está a origem da dominação masculina. Então, ao 

tratar da construção simbólica da superioridade masculina, ele vai explicar que 

o que ocorre é uma violência simbólica, ou seja, a dominação masculina se dá 

também por meio de uma violência simbólica.     

 Neste sentido, são as estruturas de pensamento que vão nortear a visão 

sobre a masculinidade e a feminilidade. São as condições estruturais de 

pensamento que são compartilhadas nos mais diversos setores da sociedade, 

nas mais diversas fases e instituições. São conceitos enraizados de tal forma que 

acabam determinando um parâmetro para o pensamento sobre o masculino e o 

feminino. Não se trata de homem e de mulher biologicamente falando, trata-se 

de uma cultura, de uma ideia em que a mulher é colocada dentro de um 

contexto onde ela constantemente é cerceada e oprimida.    

 Para alcançar a necessária ―objetivação do sujeito da objetivação 

científica‖, Bourdieu (2012, p. 15) optou por fazer uma estratégia prática: uma 

pesquisa etnográfica, realizada na década de 50 e 60 do século passado, num 

povoado da Argélia, chamado Cabilia. Segundo ele, a escolha se justifica pelo 

fato de haver, nesse local, uma sociedade extremamente tradicional, arcaica, 

conservadora ao mesmo tempo exótica e familiar, cujas tradições seriam 

paradigmáticas para as demais sociedades. 

 A sociedade cabila estava estruturada em uma cultura androcêntrica, o 

que significa dizer que a perspectiva de tudo é sob a ótica masculina, assim o 

homem ou, o masculino, é tomado como medida para todas as coisas. Na 

Cabilia, Bourdieu observou que a organização de toda aquela sociedade era 

dicotômica, tanto o conhecimento quanto as práticas se davam por meio de 

uma organização binária dispostas como oposições de forma muito bem 

posicionada, hierarquizada entre alto/baixo, melhor/pior, superior/inferior, 
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quente/frio etc. Ali, o autor percebeu que o berbere (o povo da 

Cabilia) organizava o seu cotidiano por meio dessas oposições coincidindo a 

forma de pensar com as práticas e os rituais e, desta forma, eles percebiam o 

mundo também como uma oposição e uma dicotomia e, é nessa oposição e 

dicotomia, que ele vai inserir as categorias masculino/feminino.  Na cultura 

cabila, o simbolismo, a idealização, a própria noção de homem e de mulher se 

dá do ponto de vista binário, a mulher é tida como falta do masculino, portanto 

como uma entidade negativa de forma que a dominação masculina se torna 

evidente e assim é possível compreender de onde surgem os símbolos e os 

signos que vão dar uma primazia ao masculino.    

 Essa ideia se espalha para outras regiões e sociedades, tornando-se 

presente em outros lugares. Isso vai reverberar na socialização das mulheres 

que serão vistas como aquelas não masculinas, criadas com limites do que elas 

não podem fazer. Assim, as roupas, os calçados, penteados, são pensados de 

forma que limitem a movimentação da mulher para ela não ocupar espaço. 

Inclusive, segundo Bourdieu (2012), em berbere tudo que se refere à mulher, 

vem no diminutivo e com isso o espaço da mulher também está simbolicamente 

sendo diminuído. A mulher tem o seu espaço reduzido, não por dispositivos 

legais, mas por símbolos, pelas roupas, calçados, penteados, comportamentos, 

enfim através de signos que as fazem pensarem que aquele não é o espaço 

adequado para elas.  

A postura submissa que se impõe às mulheres cabilas representa o 
limite máximo da que até hoje se impõe às mulheres, tanto nos 
Estados Unidos quanto na Europa, e que, como inúmeros 
observadores já demonstraram, revela-se em alguns imperativos: 
sorrir, baixar os olhos, aceitar as interrupções etc (BOURDIEU, 2012 p. 
38-39). 

 Enquanto as mulheres têm suas ações e comportamentos diminuídos e 

tem seus espaços reduzidos, inclusive, elas mesmas vão se colocando limites, os 

homens são educados para ocuparem os ambientes como forma de poder e 

autoafirmação, os homens são cobrados a assumir essa condição de liderança, 

de chefe, de superioridade. A mulher é cobrada para ter um papel secundário, 

papel subalterno como explica Bourdieu:  

E as poses ou as posturas mais relaxadas, como o fato de se 
balançarem na cadeira, ou de porem os pés sobre a mesa, que são por 
vezes vistas nos homens — do mais alto escalão — como forma de 
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demonstração de poder, ou, o que dá no mesmo, de afirmação são, 
para sermos exatos, impensáveis para uma mulher (BOURDIEU, 2012, 
p. 40). 

 Ao fazer um recorte sociológico na Cabilia, o autor percebe que pelo fato 

da dominação masculina ser simbólica, ela é naturalizada e, até certo ponto, 

inconsciente, mantendo uma relação muito próxima com a domesticação e com 

a disciplinarização das pessoas. A dominação masculina manifesta-se na sua 

fonte de forma oculta e faz com que sejam naturalizadas coisas que não são 

comuns, que são evidentes como, por exemplo, no mercado de trabalho, 

quando há remuneração diferenciada para homens e mulheres que ocupam o 

mesmo posto. 

Saindo do lar doméstico, encontramos o androcêntrico atravessando, 
também, a formação do pensamento, nas ciências e na filosofia.  A 
divisão entre os sexos parece estar na ordem social das coisas, nesse 
sentido a dominação masculina é tão sofisticada que dispensa 
justificativas, é como se essa visão de mundo fosse neutra e não 
tivesse necessidade de explicar-se (BOURDIEU, 2012, p. 40).  

 Com isso, a dominação masculina perpassa o simbólico e legitima aquilo 

que acontece na sociedade, criando esquemas inconscientes de percepção, visão 

e atuação no mundo que vão revelar todo um jogo social. Há uma construção 

simbólica histórica onde são evidenciadas as dicotomias quando coloca em 

posições diferentes chefe/secretária, médico/enfermeira, pai/mãe, 

compreendendo a posição superior pertencente aos homens e a posição de 

inferioridade aquelas que competem às mulheres. Isso também vai reverberar 

em outros ambientes de trabalho da mulher porque elas sempre serão vistas 

com menos seriedade, menos competência, menos racionalidade. É considerado 

―normal‖, por exemplo, as pessoas usarem secretária sempre no feminino, 

faxineira no feminino, como se estas profissões mais subalternas pertencessem 

naturalmente às mulheres. 

 O simbolismo está tão enraizado na forma de pensar e de conceber o 

mundo que as próprias mulheres reconhecem esses símbolos e se colocam como 

submissas. Elas aceitam a dominação porque as tem como natural. Um exemplo 

de como as mulheres aceitam a dominação é quando entendem que elas devem 

ser a parte dominada do casal e os homens a parte dominante. De que forma 

isso acontece? Quando dão preferência pelos homens mais velhos, mais altos e 
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mais bem-sucedidos, características que de certa forma representam a 

superioridade masculina. E, ainda que ela domine a relação, em público, ela 

gosta de mostrar que quem domina é o homem. Para ela também constitui uma 

espécie de dominação se o homem dentro da relação for inferior a ela. Assim, as 

mulheres acabam trazendo essa dominação também dentro de si porque está lá, 

consolidada, no esquema de pensamento, na forma como ela pensa e nas 

práticas, dando a impressão que é, realmente, tudo muito natural. É difícil 

perceber a dimensão histórica aí presente e tão arraigada. Isso irá repercutir 

muito no trabalho feminino porque o profissionalismo e a competência estão 

simbolizados pelo masculino. Para que uma pessoa seja competente, ela precisa 

ter aquelas características colocadas como masculinas.  Então segundo Bourdieu 

(2012, p.75), a masculinidade corresponderá a uma espécie de nobreza, ―o 

homem não pode, sem derrogação, rebaixar-se a realizar certas tarefas 

socialmente designadas como inferiores‖. Assim existem trabalhos que só 

podem ser realizados por mulheres (lavar louça, limpar a casa, cozinhar) e, 

quando os homens realizam trabalhos que são tidos como femininos, estes são 

transfigurados e enobrecidos.  

As mesmas tarefas podem ser nobres e difíceis quando são realizadas 
por homens, ou insignificantes e imperceptíveis, fáceis e fúteis, 
quando são realizadas por mulheres, como nos faz lembrar a 
diferença entre um cozinheiro e uma cozinheira, entre o costureiro e a 
costureira; basta que os homens assumam tarefas reputadas femininas 
e as realizem fora da esfera privada para que elas se vejam com isso 
enobrecidas e transfiguradas (BOURDIEU, 2012, p. 75). 

 Para entender a dificuldade da inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, convém lembrar que os homens são educados para cultivar 

qualidades e características com tudo que está relacionado à competência e 

liderança. As mulheres são educadas para serem não-homens, ou seja, elas não 

devem ter qualidades e características masculinas porque se elas tiverem estas 

características é como se fossem menos femininas e, ao chegar ao mercado de 

trabalho, essa feminilidade passa a lhes trazer problemas porque são vistas 

como incompetência e falta de seriedade. Enquanto vítimas da dominação 

simbólica, elas passam a cumprir as tarefas subordinadas ou subalternas que 

lhes são atribuídas por suas virtudes de submissão, de gentileza, de docilidade, 

de devotamento e de abnegação. 
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Mas essas possibilidades objetivas se fazem lembrar também, de 
maneira bem concreta e bem sensível, não apenas em todos os signos 
hierárquicos da divisão do trabalho (médico/enfermeira, 
chefe/secretária etc), bem como em todas as manifestações visíveis 
das diferenças entre os sexos (atitude, roupas, penteado) e, mais 
amplamente, nos detalhes, aparentemente insignificantes, dos 
comportamentos quotidianos, que encerram inúmeros e 
imperceptíveis apelos à ordem (BOURDIEU, 2012, p. 73). 

 Assim, há uma construção simbólica que historicamente demarca o que é 

para homens e o que é para mulheres que os afeta igualmente. Nesse sentido, se 

revela todo um jogo social, construído historicamente que coloca em espaços e 

em posições diferentes o chefe e a secretária, o médico e a enfermeira, o pai e a 

mãe. É importante que se diga que há uma discrepância construída nessa 

relação onde o homem vai ser cobrado sempre para ter mais capital que a 

mulher e quando o contrário acontece, fica visível que as barreiras simbólicas 

vão ficando mais rígidas porque há um claro constrangimento, há uma situação 

de desconforto quando a lógica é invertida: quando a mulher é mais alta do que 

o homem, quando é mais forte do que o homem ou quando a mulher ganha 

mais ou tem uma posição de destaque na sociedade.  

O mundo do trabalho está, assim, repleto de pequenos grupos 
profissionais isolados (serviços de hospital, gabinetes de ministérios 
etc.) que funcionam como quase famílias, o chefe do serviço, quase 
sempre um homem, exerce uma autoridade paternalista, baseada no 
envolvimento afetivo ou na sedução, e, ao mesmo tempo, 
sobrecarregado de trabalho e tendo a seu encargo tudo que acontece 
na instituição, oferece uma proteção generalizada a um pessoal 
subalterno, principalmente feminino (enfermeiras, assistentes, 
secretárias) assim encorajado a um investimento intenso, muitas vezes 
patológico, na instituição e naquele que a encarna (BOURDIEU, 2012, 
p. 73). 

 Ao abordar questões que trabalham no campo simbólico, Bourdieu usa a 

própria significação para entender o significado, isto é, ele faz pensar para 

poder entender como se dá o processo de conhecimento de pensamento e daí 

conseguir entender o que é história, o que é natural, o que tem relação com a 

natureza e o que foi fabricado historicamente e assim a dominação masculina 

acaba criando esquemas inconscientes de percepção, visão e atuação no mundo. 

Por ser uma construção simbólica enraizada e imperceptível, afeta o 

inconsciente e, a partir daí vai afetando e se manifestando em todas as vertentes 

da sociedade. 
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1.6.3 Incongruência de gênero na Matemática 

 O estudo da Matemática é permeado por mitos que se perpetuam ao 

longo do tempo. Com base nestes, temos que a matemática é uma ciência de 

difícil compreensão e, que o conhecimento matemático, por ser complexo 

demais, é adquirido e absorvido por poucos sujeitos, sendo eles considerados 

gênios de grande talento. Aliada a esta ideia, estabeleceu-se que os homens 

seriam naturalmente dotados de um pensamento racional, grande desempenho 

espaço-visual, matemático e científico e por consequência, um ser superior, 

enquanto as mulheres, ao contrário, pensariam de modo intuitivo, com ampla 

habilidade verbal e pouca aptidão para ciências exatas, uma forma de pensar 

que colaborou para propagar o entendimento de que a matemática seria uma 

especialidade inerente ao mundo masculino. Observa-se também que a 

evolução da ciência matemática ao longo da história corroborou para a 

sedimentação desta crença, uma vez que aqueles que são considerados como 

grandes matemáticos são, em sua maioria, homens, sendo raras as mulheres 

matemáticas notáveis, reforçando um cenário que alimenta a falsa impressão de 

que as mulheres pouco contribuíram para o desenvolvimento e o ensino da 

matemática.          

 O campo científico sempre foi visto como uma atividade praticada por 

homens e os estudos históricos em relação à participação feminina neste campo 

têm mostrado poucos de registros de produção científica feminina, no entanto, 

as mulheres ―sempre estiveram presentes no meio científico, porém 

invisibilizadas, muitas vezes dando suporte ao pesquisador‖ (LETA, 2003). 

Pesquisadoras como Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, Donna Haraway, 

Helen Longino e Londa Schiebinger, entre outras, problematizaram a ausência 

das mulheres na Ciência, as consequências da sua sub-representação histórica. 

 O estudo Decifrar o código: educação de meninas e mulheres em 

Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics – STEM) elaborado pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, fornece uma visão 

mundial dessa sub-representação ao apresentar que ―...hoje, apenas 28% dos 

pesquisadores de todo o mundo são mulheres‖ (UNESCO, 2018). Segundo a 
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publicação, essas disparidades não ocorrem por acaso e tem raízes profundas 

que colocam um freio na participação destas mulheres que ―...são impedidas de  

se  desenvolver  por  conta  da  discriminação,  pelos  diversos  vieses  e  por  

normas  e  expectativas sociais que influenciam a qualidade da educação que 

elas recebem, bem como os assuntos que elas estudam‖.   

 Os relatórios apresentados pelo estudo da UNESCO apontam que, 

apesar dos avanços das mulheres em várias áreas do conhecimento, ainda hoje, 

persistem, no campo da STEM, os preconceitos e práticas associadas às relações 

de dominação de gênero que dificultam o acesso e a inserção da mulher, 

corroborando com as ideias de Bourdieu que: 

Tal história não pode se contentar com registrar, por exemplo, a 
exclusão das mulheres de tal ou qual profissão, de tal ou qual carreira, 
de tal ou qual disciplina; ela também tem que assinalar e levar em 
conta a reprodução e as hierarquias (profissionais, disciplinares etc.), 
bem como as predisposições hierárquicas que elas favorecem e que 
levam as mulheres a contribuir para sua própria exclusão dos lugares 
de que elas são sistematicamente excluídas (BOURDIEU, 2012, p. 101).  

 É necessário perceber que o próprio sistema escolar contribuiu para 

propagar as diferenças, sendo agente atuante nesse processo de construção 

histórica de dominação do gênero. Por isso a UNESCO propõe uma agenda que 

inclui a educação e igualdade de gênero como forma de estimular e ampliar a 

participação das mulheres em STEM. 

Nós precisamos estimular o interesse desde os primeiros anos de vida, 
combater os estereótipos, formar docentes (homens e mulheres) para 
encorajar as meninas a seguir carreiras em STEM, desenvolver 
currículos que sejam sensíveis às questões de gênero, realizar a tutoria 
de meninas e jovens mulheres e transformar mentalidades (UNESCO, 
2018). 

 Como parte das Ciencias, há muito, a matemática também vem sendo 

atrelada a convicções culturais em que prevalecem os pontos de vista 

masculinos, decorrentes de uma sociedade fundamentalmente gestada sob o 

controle patriarcal. Por conseguinte, as práticas docentes a ela atreladas, não 

foge às determinações impelidas pelas relações de gênero que foram e são 

culturalmente constituídas, absorvidas e repassadas, sofrendo deste modo às 

imposições desta relação de poder hierarquizada e dicotomizada das definições 

de masculinidade, socialmente sobrevalorizada, e feminilidade, culturalmente 

sobrepujada.          
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 Em vista do exposto, é interessante que as desigualdades de gênero  no 

tocante a sua relação com a Matemática, com as ciências exatas em geral e com a 

educação como um todo, sejam desconstruídas, evidenciadas, informadas, 

ensinadas, pois elas não são autoevidentes, uma vez que são naturalizadas 

socialmente, o que exige que sejam cada vez mais alargados os caminhos das 

pesquisas e análises educacionais, no sentido de que  permitam ações coerentes 

e eficazes para superação de uma relação excludente por outra mais igualitária 

e livre de preconceitos. 

REFERÊNCIAS 

 
BARBOSA, J. C. Formatos insubordinados de dissertações e teses na Educação 
Matemática. In: D‘AMBRÓSIO, B. S.; LOPES, C. E. (Orgs.). Vertentes da 

subversão na produção científica em Educação Matemática. Campinas-SP: 
Mercado das Letras, 2015, p. 347-367. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 1ª ed. São Paulo-SP: Edições 70, 2011. 

BELTRÃO, K. I.; MANDARINO, M. C. F. Evidências do ENADE – mudanças no 
perfil do matemático graduado. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro-
RJ, v.22, n. 84, p. 733-754, jul./set. 2014. 

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma 
introdução à teoria e aos métodos. Porto-PT, 1994. 

BOURDIEU, P. O ponto de vista do autor: algumas propriedades gerais dos 
campos de produção cultural. São Paulo-SP: Companhia das Letras, 1992. 

_____________. O Poder simbólico. Rio de Janeiro-RJ: Bertrand Brasil, 2001. 

_____________. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 
científico. São Paulo-SP: UNESP, 2004. 

_____________. A economia das trocas simbólicas. São Paulo-SP: Perspectiva, 
2007.   

_____________. A dominação masculina. 11ª ed. Rio de Janeiro-RJ: Bertrand 
Brasil, 2012. 

COSTA, A. A. A.; SARDENBERG, C. M. B. (Orgs). Feminismo, Ciência e 

Tecnologia. Salvador-BA: REDOR/NEIM-FFCH/UFBA, 2002. 320p. 
 
COSTA, W. N. G. Dissertação e teses multipaper: uma breve revisão 
bibliográfica. In: Anais do Seminário Sul-Mato-Grossense de Pesquisa em 
Educação Matemática, v. 8, n. 1, 2014. 

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e 
misto. 3ª ed. Porto Alegre-RS: Artmed, 2007. 



58 

FRANK, A. G. Formatos alterativos de teses e dissertações. Disponível em: 
<https://cienciapratica.wordpress.com/2013/04/15/formatosalterativos-de-
teses-e-dissertacoes/>. Acesso em ago. 2019. 

LARROSA, J. Tecnologias do Eu e Educação. In: SILVA, T. T. da. (Org.). O 
sujeito da educação: estudos foucaultianos. 5ª ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2002. 

LETA, J. As mulheres na ciência brasileira: crescimento, contrastes e um perfil 
de sucesso. Estudos Avançados, São Paulo-SP, v. 17, n.49, p.271-284, 2003. 

LIMA E SOUZA, Â. M. F.; MENEZES, M. B. Gênero e Trabalho no campo da 
Matemática: breve história e notas sobre um diagnóstico preliminar. In: 
YANNOULAS, S. C. (Org.). Trabalhadoras: análises da feminização das 
profissões e ocupações. Brasília-DF: Editorial Abaré, 2013. p.87-110. 

LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pós-
estruturalista. Petrópolis-RJ: Vozes, 2003. 

____________. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. Pro-
Posições, v. 19, n. 2 (56), 2008. 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo-SP: EPU, 1986. 

MENESES, J. S. A experiência de Lazer por um grupo de mulheres 

empobrecidas e o seu perfil socioeconômico. Brasília-DF: UCB, 2011.  

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 
São Paulo-SP: HUCITEC/ABRASCO, 1992. 

________________. O desafio da pesquisa social. In: DESLANDES, S. F.; 
GOMES, R.; MINAYO, M. C. S. (Orgs.). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade.  27ª ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2008, p.9-29.  

________________. O desafio da pesquisa social. In: DESLANDES, S. F.; 
GOMES, R.; MINAYO, M. C. S. (Orgs.). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. 33ª ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2013. 

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 

pesquisador. 2ª ed. Rio de Janeiro-RJ: Lamparina, 2008. 

PEREIRA, E. A. T. O conceito de campo de Pierre Bourdieu: possibilidade de 
análise para pesquisas em história da educação brasileira. Revista Linhas, 
Florianópolis-SC, v. 16, n. 32, p. 337-356, set./dez. 2015. 

SAFFIOTI, H. B. Posfácio: conceituando gênero. In: SAFFIOTI, H.; MUNHOZ-
VARGAS, M. (Orgs.). Mulher brasileira é assim. Rio de Janeiro/Brasília: Rosa 
dos Tempos/UNICEF, 1994, p. 271-283. 

______________. Gênero, patriarcado, violência.  1ª ed. São Paulo-SP: Fundação 
Perseu Abramo, 2004. 151p. 

SANTANA, K. C. L. Relação professor-materiais curriculares em Educação 

Matemática: uma análise a partir de elementos dos recursos do currículo e dos 



59 

recursos dos professores. 2017. Tese (Doutorado em Educação Matemática) - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo-SP, 2017.  

SARDENBERG, C. M. B. Caleidoscópios de gênero: Gênero e 
interseccionalidades na dinâmica das relações sociais. Mediações, v. 20, n. 2, p. 
56-96, jul./dez. 2015. 

SCOTT, J. W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e 
Realidade, Porto Alegre, n. 2, p. 5-22, jul./dez. 1990. 

THIRY-CHERQUES, H. R. Pierre Bourdieu: a teoria na prática. RAP, Rio de 
Janeiro-RJ, p.27-55, jan./fev. 2006. 

TOLOI, G. G.; MANZINI, E. J. Etapas da estruturação de um roteiro de 
entrevista e considerações encontradas durante a coleta dos dados. In: VIII 
Encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. 
Londrina, 2013. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. 1ª ed. São Paulo-SP: Atlas, 2012. 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura. Estudo Decifrar o código: educação de meninas e mulheres em 
ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Brasília-DF: UNESCO, 
2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ARTIGO 1 

Elementos que condicionam a  presença de mulheres no âmbito da 
educação matemática na Bahia: uma análise sob a perspectiva das 

relações sociais de gênero 

 

Resumo  

Este artigo discute como as relações de gênero podem condicionar  e restringir a 

presença de mulheres  docentes de matemática no ensino superior da Bahia. 

Com base em pesquisa documental e bibliográfica e numa breve análise de 

conteúdo de  entrevistas realizadas com professores e professoras dos cursos de 

Licenciatura e Bacharelado em Matemática, foi possível revelar aspectos que 

tornam a docência na universidade um meio de reprodução das desigualdades 

sociais de gênero. Os dados levantados constatam também que existe uma 

escassez de modelos femininos que possam inspirar especialmente as meninas e 

outras mulheres a investirem em carreiras ligadas ao conhecimento matemático. 

A investigação traz como suporte teórico os estudos de gênero, a fim de 

problematizar e identificar questões históricas, sociais e culturais implicadas na 

constituição dos sujeitos, sobretudo nas suas escolhas profissionais voltadas à 

docência de matemática. 

 Palavras-chave:  Matemática;Gênero; Licenciatura; Bacharelado; Mulheres.  

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

Ao longo da história, as mulheres vêm, aos poucos, conquistando seu 

espaço  na sociedade e muitas destas conquistas foram impulsionadas a partir 

do seu ingresso no ensino superior. 

Entretanto, é possível dizer que as relações de poder que estão presentes 

em todas as  instâncias sociais, inclusive nas universidades, fizeram com que, 

durante muito tempo, a participação feminina na educação superior, quer como  

alunas, quer como professoras, fosse algo restrito ou até mesmo negada. 

LERNER (1990) pontua que as relações de poder, ―os simbolismos‖ de gênero e, 

principalmente, a presença forte do patriarcado no universo do saber 

contribuíram para a subjugação das mulheres e produziram repercussões 

negativas sobre seus destinos e sua própria condição emancipatória e 
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produtiva.  Segundo este mesmo autor, o ―simbolismo‖ de gênero está 

―impregnado de metáforas‖ e, neste contexto, as metáforas de gênero foram e 

continuam entranhadas, por exemplo, na Matemática, de forma que são vistas 

como um campo de predominância masculina, no qual as realizações das 

mulheres são invisibilizadas e são negadas a elas as atividades científicas de 

maior poder e prestígio social e econômico. 

Para compreender, do  ponto de vista das relações sociais de gênero,  

como as escolhas das carreiras profissionais foram se construindo ao longo do 

processo de escolarização dos sujeitos femininos e masculinos, é preciso 

considerar que entre as causas que mais afastam a mulheres de ambientes de 

predomínio da matemática  estejam os papéis sociais que lhes são impostos, 

quer seja pelas diferentes expectativas das famílias com relação aos meninos e 

às meninas, quer seja por meio de uma educação com viés de gênero, ou ainda, 

por fatores aliados à ausência ou escassez de modelos nos quais elas possam 

inspirar-se.  

Na tentativa de eternizar a estrutura de ―dominação masculina‖, existe 

um esforço das diversas instituições que estão interligadas entre si, tais como a 

família, a igreja, a escola que retiram as mulheres de seu papel de agentes 

históricos. A consequência é a naturalização de lugares sociais, em que o lugar 

do privado é reservado às mulheres e o espaço público aos homens. Isso tem 

reflexo na divisão sexual do trabalho, em que determinadas carreiras são mais 

ligados ao feminino como, por exemplo, profissões ligadas ao cuidar e ao servir; 

enquanto que profissões consideradas mais racionais ou que envolvem cargos 

de comando como, por exemplo, direção, supervisão e, no caso das 

universidades, o cargo de reitor, cabe aos homens ocupar.  

Neste sentido, é que se propõe, inicialmente, direcionar o olhar para 

questões históricas que nos ajudam compreender as representações sobre o 

acesso à escolarização das mulheres e para os aspectos que tornaram a docência 

um espaço predominantemente feminino em determinadas áreas do 

conhecimento e em outras não.  
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Origens de uma educação matemática formal para mulheres brasileiras: 

algumas considerações 

No período colonial, a proposta de educação foi bastante influenciada 

por ideais religiosos. Conduzida pelos padres Jesuítas, o acesso à educação era 

restrito às crianças livres do sexo masculino, relegando às mulheres apenas 

ensinamentos de cunho religioso. Para SAFFIOTTI (1976)  

Se a presença dos jesuítas significava, a curto prazo, uma força social 
construtiva, iniciando nas primeiras letras a parcela masculina da 
população livre infantil, para a mulher, os padres da Companhia de 
Jesus simbolizavam as possibilidades de refúgio, que a religião 
oferece aos seres subjugados pelo poder discricionário. Neste sentido, 
a atuação dos jesuítas sobre a mulher não foi senão negativa, 
porquanto não lhe ofereceu nenhum instrumento de libertação, mas 
ensinou-a a submeter-se à Igreja e ao marido, segundo os preceitos do 
apóstolo Paulo. Empresa essa simples por estar de acordo com a 
tradição da Península Ibérica, conforme a qual se destinavam as 
mulheres à inferioridade social e a ignorância. (p 102) 

              Segundo o pensamento vigente naquele período, as mulheres deveriam 

se preocupar em se tornar uma boa esposa e mãe, dessa forma uma educação 

que ensinasse às meninas ler, escrever e contar, já seria o bastante para que elas 

continuassem a executar as tarefas domésticas. Como  esclarece SANTOS (2013):   

Em termos de educação, a mulher, desde a época colonial, não tinha o 
direito a frequentar a escola. Durante muitos séculos, a educação foi 
uma prática restrita ao universo masculino. As mulheres, por outro 
lado, recebiam educação para a vida, tendo como grande mestra, a 
mãe. Cabia a ela transferir para a filha os ensinamentos de que 
precisava para ser mulher, esposa e mãe. A Igreja, por sua vez, através 
da confissão, dos livros de orações e dos sermões, se encarregava de 
reforçar a ideologia patriarcal que preconizava a submissão da 
mulher: ao pai, enquanto solteira; ao marido, depois de casada (p.36) 

        Fernandes (2019), explica que com a vinda da família real portuguesa para 

o Brasil,  surgiu o interesse e a procura por professoras particulares, que, 

geralmente ensinavam, simultaneamente, meninos e meninas em casas de 

família e assim,  as mulheres  começaram a ter acesso à instrução das primeiras 

letras, no entanto afirma a autora ―as mulheres eram desobrigadas de 

cursarem‖ e  que somente após a independência e o estabelecimento do 

império, foi criada a primeira legislação específica sobre o ensino primário do 

Basil, esta ficou conhecida como Lei Geral. Antes de ser assinada pelo 

imperador dom Pedro I e tornar-se lei, seu texto foi amplamente discutido na 
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Câmara e no Senado para definir sobre qual seria o currículo mais apropriado 

para as crianças.  

Segundo CASTANHA(2013), a primeira grande lei educacional do Brasil, 

determinava que nas ―escolas de primeiras letras‖ do Império, meninas e 

meninos estudassem separados e tivessem currículos diferentes. Em 

matemática, as garotas tinham menos lições do que os garotos. Enquanto eles 

aprendiam adição, subtração, multiplicação, divisão, números decimais, 

frações, proporções e geometria, elas não podiam ver nada além das quatro 

operações básicas. Nas aulas de português e religião, por outro lado, o conteúdo 

era o mesmo para meninos e meninas. 

              Dado o contexto deste estudo, convém analisar parte dos veementes 

debates travados pelos senadores antes de aprová-la e, em especial os trechos 

que tratam do ensino de matemática para as mulheres.  

              O então senador baiano, Visconde de Cayru, defendia que currículo de 

matemática para as meninas fosse o mais conciso possível. Nas palavras dele: 

 — A questão é se as meninas precisam de igual grau de ensino que os 
meninos. Tal não creio. Para elas, acho suficiente a nossa antiga regra: 
ler, escrever e contar. Não sejamos excêntricos e singulares. Deus deu 
barbas ao homem, não à mulher. (Fonte: Agência Senado, 2020) 

              Continuando sua argumentação, esse mesmo senador questionava a 

capacidade intelectual das mulheres e pregava que estas naturalmente não 

tinham habilidades com os cálculos: 

— Sobre as contas, são bastantes [para as meninas] as quatro espécies, 
que não estão fora do seu alcance e lhes podem ser de constante uso 
na vida. O seu uso de razão é mui pouco desenvolvido para poderem 
entender e praticar operações ulteriores e mais difíceis de aritmética e 
geometria. Estou convencido de que é vão lutar contra a natureza. 
(Fonte: Agência Senado, mar.2020) 

O também senador baiano Marquês de Caravela fez uma argumentação 

bem semelhante ao colega, reforçando o pensamento que as meninas não 

deviam ter acesso ao mesmo conteúdo de matemática destinado aos meninos e, 

sobretudo, deveriam limitar seus estudos para o aprendizado das quatro 

operações elementares da  aritmética, o que já seria o bastante para dar conta 

dos afazeres domésticos: 
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— Em geral, as meninas não têm um desenvolvimento de raciocínio 
tão grande quanto os meninos, não prestam tanta atenção ao ensino. 
Parece que a sua mesma natureza repugna o trabalho árido e difícil e 
só abraça o deleitoso. Basta-lhes o saber ler, escrever e as quatro 
primeiras operações da aritmética. Se querem dar-lhes algumas 
prendas mais, ensinem-lhes a cantar e tocar, prendas que vão 
aumentar a sua beleza. O que importa é que elas sejam bem instruídas 
na economia da casa, para que o marido não se veja obrigado a entrar 
nos arranjos domésticos, distraindo-se dos seus negócios. (Fonte: 
Agência Senado, mar.2020) 

 

               Concordando com os colegas, o senador Marquês de Maricá (RJ) 

ironizava a capacidade das mulheres em lidar com os números, justificando que 

a aprendizagem de conteúdos matemáticos não lhes teria outra serventia, senão 

ao da esfera doméstica: 

 

— Sou também da opinião que se devem reduzir os estudos das 
meninas a ler, escrever, contar e gramática portuguesa, porque não sei 
de que lhes possa servir o aprender a prática de frações, decimais e 
outras operações que não são usuais. Se querem que isso passe, então 
acrescentem (no projeto de lei) que as mestras lhes ensinem a 
escrituração de partidas dobradas e singelas (métodos de 
contabilidade). A mulher é um ente mui diverso do homem. O que ela 
deve saber é o governo doméstico da casa e os serviços a ele inerentes, 
para que se façam boas mães de família. (Fonte: Agência Senado, 
mar.2020) 

 

            Com o mesmo intuito, o Visconde de Cayru, procurou persuadir os 

colegas ao argumentar que os estudos poderiam até mesmo corromper ou 

desvirtuar as mulheres: 

— Não nego que tem havido mulheres de capacidade varonil. A 
história tem aplaudido as Aspásias, Cleópatras, Isabéis e Catarinas, 
mas são raridades da espécie. Todavia, não foram famosas em moral. 
Modernamente têm aparecido mulheres distintas na matemática. 
Torno a dizer, são raridades da espécie. Tem havido mulheres que até 
se lançaram ao mar da política, especialmente depois da revolução da 
França [em 1789]. Não se têm visto bons resultados. Bastará nomear a 
famosa inglesa Mary Wollstonecraft, que fez a obra Uma Reivindicação 
pelos Direitos da Mulher. Ela foi condenada por adúltera. Se formos 
nesse andar, não causará admiração que também se requeira que as 
mulheres possam ir estudar nas universidades, para termos grande 
número de doutoras. (Fonte: Agência Senado, mar.2020) 

 

           Encerrados os debates, a lei foi sancionada por D. Pedro I em 15 de 

outubro de 1827, estabelecendo para as mulheres um currículo de matemática 

restrito e simplificado em comparação ao que era ministrado aos homens. 

Conhecida como Lei Geral, esta regulamentação instituiu a criação das escolas 
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de primeiras letras em todo o Brasil. Fernandes (2019, p.3)  explica que  em 

alusão à data da sua aprovação, foi tomada como referência para comemorar do 

Dia do Professor  

              Para além dos discursos pautados na desigualdade de gênero, essa lei 

constituiu um importante marco para as mulheres uma vez que  veio garantir o 

seu acesso à educação formal e ao mercado de trabalho quando estabeleceu a 

exigência de concurso público para o magistério; determinou que professoras  e 

professores recebessem o mesmo salário; fixou um piso salarial para a profissão 

e instituiu um currículo escolar mínimo para todo o país.  Fernandes ( 2019, p.3) 

informa que não havia escolas de formação para meninas, nem a elas eram 

oferecidas aulas de todas as matérias ministradas nas instituições de primeiras 

letras, o que reduzia o número de mulheres habilitadas para o magistério. 

A referida legislação trazia também a inserção das aulas de prendas 

domésticas, como corte, costura e bordado e eram estabelecidos critérios 

restritivos à contratação de professoras, limitando os conteúdos de matemática 

que elas poderiam ensinar conforme  expressos nos  artigos a seguir: 

Figura 1 

 

Trechos da lei de 1827: imagem: Arquivo Nacional; Fonte: Agência Senado(mar.2020) 
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Vê-se aí, que a matemática aparece claramente como um marcador de 

gênero: geometria - percepção espacial, abstração, objetividade - apenas para os 

meninos; noções de aritmética – as quatros operações, prendas domésticas 

ligadas às subjetividades - para as meninas. 

Bourdieu (2012) explica que divisões constitutivas da ordem social, mais 

especificamente, as relações sociais de dominação e de exploração que estão 

instituídas entre os gêneros, se inscreve entre duas classes de habitus diferentes, 

levam a classificar todas as coisas do mundo e todas as práticas segundo 

distinções redutíveis à oposição entre o masculino e o feminino de forma que: 

(...) Cabe aos homens, situados do lado do exterior, do oficial, do 
público, do direito, do seco, do alto, do descontínuo, realizar todos os 
atos ao mesmo tempo breves, perigosos e espetaculares, (...) As 
mulheres, pelo contrário, estando situadas do lado do úmido, do baixo, 
do curvo e do contínuo, vêem ser-lhes atribuídos todos os trabalhos 
domésticos ( p.41,a). 

(...) são elas que, encarregadas das preocupações vulgares da gestão 
quotidiana da economia doméstica, parecem comprazer-se com as 
mesquinharias do cálculo, das contas e dos ganhos que o homem de 
honra deve ignorar ( p.41,b) 

 

 

  Dessa forma, a aplicação dos conhecimentos matemáticos e de qualquer 

outra natureza difundidos na escola já demarcavam o lugar social futuramente 

ocupados pelos homens e pelas mulheres, delimitando os espaços e as 

concepções atreladas ao gênero. Para as mulheres, somente as operações 

matemáticas fundamentais a fim de que estas pudessem utilizar na economia 

doméstica, tais como orientar e preparar receitas culinárias ou fazer compras de 

mercado. Esta educação estaria intrinsecamente ligada a um entendimento que 

as mulheres deveriam estar inseridas nos espaços privados, do âmbito 

domésticos, portanto, a casa era seu domínio, os espaços públicos deveriam ser 

evitados porque as mulheres não possuíam competência para ocupá-los. No 

entanto, aos homens eram recomendadas as operações matemáticas mais 

complexas, visto que a eles estavam reservados o prosseguimento nos estudos e 
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a ocupação nos espaços públicos de trabalho dentro das indústrias, obras de 

engenharia, medicina e advocacia.              

A  feminização do magistério 

              Segundo Almeida (1998, p.64), a feminização do magistério no Brasil 

aconteceu inicialmente com o ―magistério primário‖, ―num momento em que o 

campo educacional se expandia quantitativamente aliado ao discurso de 

progresso do país.‖ A educação fazia-se necessária para alcançar esta meta, 

porém o que se via nas províncias brasileiras era o abandono das escolas 

vinculado à falta de professores com boa formação. Em resposta a esta situação, 

na segunda metade do século XIX, foram fundadas as escolas Protestantes, 

sobretudo as Metodistas e Presbiterianas, quando foi permitida pela primeira 

vez no Brasil, a reunião de alunos de ambos os sexos numa mesma classe. Este 

fato impulsionou o surgimento das Escolas Normais com a finalidade de 

preparar profissionais que pudessem atuar nas escolas públicas mistas e, a 

partir daí, as professoras também receberam autorização para lecionar para 

meninos, abrindo um novo campo ao magistério feminino.  

            Ao liberar o ingresso das mulheres nos Cursos Normais, o trabalho das 

mulheres ganhou força, visto que havia uma crescente demanda e, 

consequentemente, a necessidade de um número maior de profissionais. Aliado 

a isso, foi construído o discurso da vocação natural da mulher ao magistério, 

pois acreditava-se que elas eram dotadas de ternura e outras qualidades 

―naturais‖ necessárias ao exercício da profissão. Para ALMEIDA(1998)  

durante muito tempo a profissão de professora foi praticamente a 
única em que as mulheres puderam ter o direito de exercer um 
trabalho digno e conseguir uma inserção no espaço público, dado que 
os demais campos profissionais lhes foram vedados. O fato de não 
ingressarem nas demais profissões, acessíveis somente ao segmento 
masculino, e a aceitação do magistério, aureolado pelos atributos de 
missão, vocação e continuidade daquilo que era realizado no lar, 
fizeram que a profissão rapidamente se feminizasse (p.22) 

            A partir daí, as escolas de formação docente foram tomadas pelas 

mulheres, e os currículos passaram ter suas bases constituídas em normas e 

práticas de acordo com as concepções hegemônicas do feminino, amparados em 
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novas teorias psicológicas e pedagógicas que consideravam o afeto como 

facilitador da aprendizagem. Dessa forma, ser professora representava uma 

extensão das funções domésticas sob o mascaramento da missão e vocação 

inerentes às mulheres. ALMEIDA (1996) considera que, deste modo, ―a 

conotação negativa com o trabalho remunerado feminino esvaía-se perante a 

nobreza do magistério.‖ 

              No entanto, é preciso salientar que segundo as regulamentações 

vigentes só era permitido que  as mulheres exercessem o magistério por meio 

período para que no tempo que lhe restasse, ela pudesse organizar a execução 

das suas tarefas domésticas. Segundo estudos de ALMEIDA (1996): 

Isso facilitava os cuidados com o lar, marido e filhos, o que de outra 
forma, inviabilizaria a saída da mulher para o mercado de trabalho. 
Essa situação manteve-se até os anos 70 do século XX, quando a lei 
5692/71 introduziu mudanças na carreira do magistério, assim como 
todo o ensino, duplicando a jornada de trabalho da professora, entre 
outras alterações. (p. 74) 

            De acordo com LOURO (2007) e ALMEIDA (1998), pouco a pouco o 

número de mulheres matriculadas e formadas, ultrapassaram o número de 

homens que gradativamente foram abandonando os Cursos Normais e as salas 

de aula. Para Louro (2007), esse movimento deu origem à feminização do 

magistério, que dentre outros fatores, estaria vinculada ao aumento do número 

de vagas nas escolas e ao processo de urbanização e industrialização que,  por 

um lado, ampliou as oportunidades de trabalho para os homens que saíram em 

busca de empregos mais bem remunerados e, por outro lado, para as mulheres 

esta seria a oportunidade de poder sair dos limites do espaço doméstico e 

adentrar a esfera social. ―O fato de não terem amplo acesso às demais profissões 

fez do magistério a opção mais adequada para o sexo feminino, o que foi 

reforçado pelos atributos de missão e vocação, além da continuidade do 

trabalho do lar‖ (ALMEIDA, 2006, p.77). Assim, características supostamente 

femininas como paciência, minuciosidade, afetividade e vocação passaram a ser 

pré-requisito para o exercício da docência e o discurso vinculando o magistério 

à maternidade  passou a  justificar a saída dos homens das salas de aula e 

legitimar a entrada das mulheres nas escolas. Segundo MENEZES (2015, p.49), 
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as mulheres foram introduzidas no espaço profissional educacional para 

―atender as expectativas e o projeto de nacionalidade idealizado politicamente 

pelos intelectuais e governantes da época, e não para alcançar um saber, um 

conhecimento que atendesse seus próprios desejos.‖ Nada ocorreu de forma 

ingênua, as mulheres, através das representações de gênero, passaram a ser 

vistas como ―boas futuras esposas, mães e professoras‖, demarcando assim, os 

espaços para sua aceitação no domínio público. Pretendia-se, não que ela 

―saísse do lar‖ e fosse ―competir com o homem‖ no espaço público, mas que 

exercesse melhor os papéis de esposa e mãe. Para VIANNA (2013), quando se 

trata das práticas dessa categoria, o exercício da docência é marcado pelas 

―polarizações contidas na visão hegemônica de masculinidade‖ e que, desta 

forma, 

a análise do exercício da docência, com base nas relações de gênero, 
mostra sua feminização na medida em que significados comumente 
atribuídos às mulheres são acionados por professores e professoras, 
indicando a feminização docente contida na diluição da separação 
tradicional entre masculino/feminino; público/privado; 
racional/afetivo... (p.176) 

              Assim, estabeleceu-se a feminização do magistério no Brasil podendo 

ser considerada um processo já devidamente alicerçado desde o século XIX, 

porém um fato consolidado somente a partir da proclamação da República e 

que passou a ter um aumento significativo nas décadas que se seguiram. 

O papel da mulher como força produtiva 

           A partir de meados do sécuo XX começa a se formar, segundo menciona 

BRUSCHINI (2007, p.537),  ―uma nova identidade feminina voltada tanto para 

o trabalho quanto para a família, ocorrendo considerável inserção da mulher 

em espaços de trabalho remunerado.‖ Tal movimento se deu no contexto de 

uma mudança cultural concernente ao papel da mulher na sociedade 

especialmente mudanças ligadas aos movimentos feministas. As atividades 

historicamente comandadas pelos homens, ao seu turno, passaram a ter maior 

ocupação por mulheres conquanto os serviços historicamente atribuídos 

prioritariamente às mulheres, a exemplo dos serviços domésticos e de cuidados, 

remunerados ou não,  ainda permaneceram a cargo das mulheres, marcando os 
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traços tradicionais de uma dominação patriarcalista. Nota-se, portanto, uma via 

de mão dupla permeada por avanços e retrocessos 

 

Em que pese as mulheres terem se inserido no mercado de trabalho, 
desempenhando atividades produtivas e tornando-se elas também 
provedoras financeiras do lar, os serviços domésticos e cuidados com a 

família permanecem sob a responsabilidade feminina. (BRUSCHINI, 
2007, p.537) 

Vários elementos foram condicionantes para o ingresso significativo das 

mulheres como força atuante da economia brasileira e o principal deles se 

sustenta no aumento do nível de escolaridade feminina. A melhoria da 

qualificação dessas profissionais, em razão do acesso de muitas delas ao ensino 

superior, possibilitou o surgimento de novos empregos e postos de trabalho 

para abrigar essa mão-de-obra recém surgida. Junto a isso, agrega-se o fato de 

que os casais passaram gradativamente a ter menos filhos, formando, 

consequentemente, famílias cada vez menores. Esse movimento de 

transformação cultural sofrido pela sociedade atuou  como determinante para 

mudanças no mercado de trabalho feminino. 

É importante salientar, ainda, que essas mudanças percebidas na 

sociedade são reflexo de uma transformação de pensamento e  de perspectiva 

da própria mulher, que não mais se satisfez em apenas pleitear uma vaga de 

trabalho, mas sim, construir uma carreira em ambientes antes ocupados apenas 

por homens. O desejo de se tornar uma profissional e transpor as barreiras 

domésticas, fez com muitas mulheres ingressassem no ensino superior e 

passassem a disputar terreno também com o sexo masculino. Dessa forma, 

assevera BRUSCHINI (2007)  que: 

O ingresso das mulheres nessas boas ocupações teria sido resultado 
da convergência de vários fatores. De um lado, uma intensa 
transformação cultural, a partir do final dos anos 60 e, sobretudo, nos 
70, na esteira dos movimentos sociais e políticos dessa década, 
impulsionou as mulheres para as universidades, em busca de um 
projeto de vida profissional e não apenas doméstico. A expansão das 
universidades públicas e, principalmente, privadas, na mesma época, 
foi ao encontro desse anseio feminino. De outro lado, a racionalização 
e as transformações pelas quais passaram essas profissões abriram 
novas possibilidades para as mulheres que se formaram nessas 
carreiras, ampliando o leque profissional feminino para além dos 
―guetos‖ tradicionais. (p. 552). 
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A despeito do progresso no nível de escolaridade feminina bem como o 

ingresso de muitas mulheres em campos profissionais antes dominados pelos 

homens, a desigualdade de gênero na divisão do trabalho ainda permanece. 

Ademais, fatores como os filhos e o cuidado com a família ainda são 

determinantes na vida profissional feminina, considerando que, tais 

responsabilidades continuam sendo atribuídas às mulheres e, também ―são 

levadas em consideração como critério negativo por muitos empregadores no 

ato de contratação.‖ (LOURO, 2007, p.107). Segundo pesquisa realizada por 

VIANNA (2013,p.175),  os homens  – ―desde que heterossexuais‖ – assumem os 

cargos com relativo poder, ―ocupam postos de direção nas escolas e são 

indicados como representantes e diretores da categoria no sindicato. ― 

Há que se ressaltar ainda, que muitos trabalhos precários são destinados 

às mulheres e, embora desempenhem a mesma função que os homens em 

determinados empregos, não fazem jus ao mesmo salário. Isso, na interpretação 

de alguns pesquisadores(as), a exemplo de Bruschini 2007, é consequência da 

escassez e da forma de implementação das políticas públicas, pois, embora 

promovam alterações na sociedade, na estrutura hierarquizada das famílias tais 

mudanças ainda sofrem resistência e, consequentemente, as desigualdades 

relacionadas ao gênero, que embora atenuadas, ainda permanecem. 

[...] mulheres instruídas, além de continuar marcando presença em 

tradicionais “guetos” femininos, como o magistério e a enfermagem, tem 

adentrado também áreas profissionais de prestígio, como a medicina, a 

advocacia, a arquitetura e até mesmo engenharia, tradicional reduto 

masculino (BRUSCHINI, 2007, p.549) 

Considerando os ―guetos‖ femininos ora mencionados pela autora, cabe 

destacar que dentro do magistério, a área de matemática tem se firmado como 

palco de disputa e recentes conquistas das mulheres.  

A história tem mostrado que, embora os mecanismos de exclusão, quer 

seja pelos processos formais que historicamente impediram o acesso das 

mulheres, quer pelos discursos  que naturalizaram o que é próprio aos homens 

e mulheres,  determinam os lugares sociais que os sujeitos devem ocupar 

conforme suas características biológicas ou até mesmo pelos processos sociais  
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que insistem em invisibilisar as mulheres ao longo da história.  O  fato é que 

quando se fala na presença da mulher no campo da matemática é importante 

lembrar que a história das mulheres neste ambiente, é uma história de luta, 

construída em meio a relações de poder. A esse respeito, BOURDIEU(2012) 

adverte que  

As mudanças visíveis de condições ocultam, de fato, a permanência nas 
posições relativas: a igualização de oportunidades de acesso e índices 
de representação não deve mascarar as desigualdades que persistem na 
distribuição entre os diferentes níveis escolares e, simultaneamente, 
entre as carreiras possíveis (p. 108). 

Com efeito, o ideal de superioridade do homem no tocante ao domínio 

matemático tem sido reforçado ao longo da história tomando-se, em vista disso, 

aspecto de verdade inquestionável no pensamento coletivo da sociedade, uma 

verdade fabricada ao longo do tempo. Não é à toa que os matemáticos mais 

conhecidos e que dão nome, inclusive aos teoremas, são homens, como Tales, 

Pitágoras, Euclides e Cramer, entre outros. Ao mesmo tempo em que são 

relegados ao esquecimento o nome de várias matemáticas a exemplo de Hipátia 

de Alexandrina (a primeira mulher matemática), Maria Gaetana Agnesi ( 

criadora da curva de Agnesi),  Sophia Germain (contribuições fundamentais à 

teoria dos números), Sofia Kovalevskaya (elaborou o Teorema de 

CauchyKovalesky), Amalie Emmy Noether (teorema de Noerther), Elena 

Lucrezia Piscopia (professora de matemática na Universidade de Pádua) entre 

outros  expoentes femininos que lutaram contra a subjugação masculina e que, 

durante séculos, foram desencorajadas, discriminadas e até proibidas de 

estudar. Contudo, conforme lembra SOUZA(2006), foram mulheres que 

lutaram contra o preconceito e, a despeito de todas as dificuldades que 

enfrentaram, deram inestimáveis contribuições para a matemática, deixando 

assim seus nomes gravados na história.  

No Brasil, há grandes nomes femininos que se dedicaram à matemática, 

com merecido destaque para Elza Furtado Gomide3, a primeira mulher a obter 

                                                           
3 Elza Furtado Gomide é filha e neta de professores de matemática, desenvolveu desde cedo sua 
paixão pela ciência, obtendo o título de Doutora em Matemática no ano de 1950. Foi sócia 
fundadora da SBM e foi também (...) chefe do Departamento de Matemática da Faculdade de 
Filosofia, onde estruturou os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Matemática. Fez Pós-
Doutorado no Instituto Henry Poincaré, na cidade de Paris, na França, no período de 1962 à 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_n%C3%BAmeros
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o título de doutora em ciências, com área de concentração em matemática no 

ano de 1950 e a pernambucana Maria Laura Mouzinho,4 uma das responsáveis 

pela criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). 

No âmbito do estado da Bahia, as pioneiras na educação matemática 

foram Arlete Cerqueira Lima e Martha Maria de Souza Dantas. A primeira,  

graduada em Matemática pela antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade da Bahia, em 1945, uma notável educadora que contribuiu 

significativamente para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa nas áreas 

de Matemática e Física no Estado da Bahia.  

DIAS (2010, p.7), ao analisar a trajetória de ex-alunas e, mais tarde, 

professoras da Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia (FF/UFBA), 

destaca o pioneirismo de Martha Dantas na história da Educação Matemática. 

Uma das responsáveis pela criação do Instituto de Matemática e Física da UFBA 

(IMF/UFBA). Em 1952, ao tornar-se titular de Didática Especial em Matemática, 

na Faculdade de Filosofia, Martha identificou que o problema do ensino da 

Matemática não era o estudo dos seus métodos, mas o isolamento dos seus 

professores e a falta de coordenação e orientação das iniciativas profissionais e 

institucionais. Por esta razão, Martha Dantas requereu da universidade e do 

estado da Bahia a autorização para estudar o modelo e aplicação do ensino da 

matemática em alguns países da Europa, como Inglaterra, França e Bélgica. 

[ ...] Do ponto de vista das regras de sociabilidade determinadas 
pelas relações de gênero vigentes há cinqüenta anos, certamente foi 
algo inusitado, pois, como foi dito anteriormente, estas regras 
empurravam as mulheres para o casamento e a maternidade, sendo 

                                                                                                                                                                          
1963. Traduziu obras importantes para o português, tais como o livro História da Matemática, 
de Carl Boyer. (SOUZA, 2006) 
4 Maria Laura Mouzinho participou da criação do Centro Brasileiro de Pesquisa Física (CBPF) 
em 1949; em 1951 da criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq); em 1952 do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) Em 1976 foi 
criado o Grupo de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática (GEPEM), que presidiu os oito 
anos iniciais, onde ela coordenava a primeira pesquisa em Educação Matemática no Brasil: 
―Projeto Binômio Professor - aluno na iniciação à educação matemática (uma pesquisa 
experimental),‖ resultante de convênio do GEPEM com MEC/INEP (contrato 06/79). (...) 
Participou ainda ativamente das reuniões que culminaram com a criação, em 27 de janeiro de 
1988, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) da qual é Presidente de Honra. . 
(SOUZA, 2006) 
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indesejável o exercício de uma profissão e, além disso, impunham 
uma separação rígida entre os sexos, de modo que, mesmo para as 
mulheres adultas, existia um controle ostensivo dos ambientes 
freqüentados. 

[...] Do ponto de vista científico, pedagógico e acadêmico, a atitude 
de Martha Dantas também foi inovadora. Seu pioneirismo foi 
amplamente reconhecido no meio profissional quando ela foi 
escolhida como presidente de honra da Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática (SBEM), no I Encontro Nacional de Educação 
Matemática (PUC, São Paulo, 1987). Ela dominava dois ou três 
idiomas estrangeiros, o que lhe permitia acompanhar os debates 
profissionais que eram travados nos periódicos europeus da época. 
Dessa forma, tanto lhe foi possível reconhecer como a questão do 
intercâmbio e do planejamento institucional eram fundamentais 
para o sucesso das atividades educacionais, acadêmicas e científicas, 
como também lhe foi possível projetar um exercício moderno, 
científico e profissional para a educação matemática (DIAS, 2010, 
p.7). 

Um feito bastante significativo para a época, uma jovem mulher 

ausentar-se do país, viajar sozinha, para estudar como o ensino de matemática 

estava ocorrendo em países europeus. Do ponto de vista das determinações  

sociais de gênero, há  70 anos, certamente foi algo inusitado por tratar-se de um 

período em que as mulheres eram incitadas ao casamento e a maternidade, 

sendo considerado indesejável  o investimento na profissão. 

Ao retornar da Europa, Martha organizou o I Congresso Brasileiro de 

Ensino da Matemática em 1955, o que se constituiu uma novidade, uma vez que 

se tratava de um evento inovador, com uma temática, no mínimo, incomum e, 

acima de tudo protagonizada por uma jovem professora. Durante a realização 

do  congresso, Martha encontrou-se com Omar Catunda, professor de análise 

da Matemática da USP e a recém formada Arlete Cerqueira Lima que 

atualmente é reconhecida como uma das principais encarregadas pela criação e 

manutenção do Instituto de Matemática e Física–IMF. Desse encontro, resultou 

um intercâmbio entre as jovens matemáticas baianas e lideranças matemáticas 

paulistas e cariocas, culminando com a difusão de uma nova cultura na 

educação matemática da Bahia. 

Retomar as conquistas dessas matemáticas, inspira e incita o interesse 

cada vez maior de outras mulheres por profissões diretamente ligadas à 

matemática e, ao mesmo tempo, ajuda a desconstruir a crença social de que as 

mulheres são menos dotadas das habilidades matemáticas e que estas 
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capacidades, por seu turno,  são naturalmente masculinas. É mostrar que o 

curso da história tem revelado a presença constante de mulheres, matemáticas 

de talento, que quebraram paradigmas e, assim, concorreram para desconstruir 

papéis estereotipados e conquistar os diversos espaços que há muito lhes vêm 

sendo negados. 

Segundo (CAVALARI, 2010 p. 98), ―há um consenso entre os estudiosos 

de Gênero/Mulheres na Ciência de que a falta de modelos de cientistas e/ou 

matemáticas de sucesso para inspirarem as meninas a seguir a carreira 

acadêmica pode desencorajá-las a escolher estas carreiras.‖ A autora chama 

atenção para outro fato que também evidencia a invisibilidade das mulheres na 

área de matemática que é ― o reduzido número de mulheres que receberam 

prêmios de reconhecimento de mérito científico.‖ Até este momento, a iraniana 

Maryam Mirzakhani foi a primeira e a única mulher matemática a ganhar a 

Medalha Fields5 desde 1936, quando foi criado este importante prêmio de 

reconhecimento dos talentos matemáticos.  

 Na busca por dados mais atuais sobre a presença feminina em espaços 

acadêmicos, foi feita consulta ao portal virtual do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais-INEP, órgão responsável por organizar e manter o 

sistema de informações e estatísticas educacionais. Este disponibiliza, 

anualmente, a relação dos dados sobre as Instituições de Educação Superior - 

IES, bem como informações específicas sobre os discentes e docentes vinculados 

a esses cursos. A seguir, serão apresentados e discutidos  alguns  dados 

publicados mais recentemente sobre o ensino superior. 

Figura 02: Gráfico da participação percentual do número de matrículas em cursos de 
graduação em licenciatura, por sexo, organização acadêmica, categoria administrativa e 
modalidade de ensino – Brasil – 2018. 

 
 
 
 

                                                           
5 A medalha Fields,  mais importante prêmio da Matemática mundial, é entregue a cada quatro 
anos, sempre durante o Congresso Internacional de Matemática, a notáveis e promissores 
matemáticos, com até 40 anos de idade. Concedida pela primeira vez em 1936, a láurea é um 
reconhecimento a trabalhos de excelência e um estímulo a novas realizações. 
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36089) 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36089
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Fonte: Censo da Educação Superior, 2018. 

 

 

 Observando as informações da figura 2, em 2018, vê-se que, das 

matrículas registradas nos cursos de licenciatura, 37,6% estão em instituições 

públicas e 62,4% estão em IES privadas. Aponta também que 64,5% dos alunos 

matriculados nos cursos de licenciatura estão nas universidades. 

              Em relação ao número de estudantes matriculados nas Licenciaturas e 

nos Bacharelados, o Censo 2018 informa que o sexo feminino predomina em 

ambas as modalidades de ensino sendo que as mulheres representam 71,3 % 

dos estudantes matriculados em cursos de graduação em licenciatura, 

indicando que o acesso feminino à instrução nas licenciaturas vem crescendo 

nas últimas décadas. Uma realidade diferente da que ocorreu no passado da 

história das mulheres no Brasil, quando o acesso ao ensino superior lhes foi 

negado. Atualmente, as mulheres são a maioria na esfera acadêmica, no 

entanto, cabe destacar que as conquistas femininas neste segmento não foram, 

na mesma proporção,  acompanhadas por conquistas no mercado de trabalho. É 

fato que a presença feminina é maior em número de estudantes nas 

universidades brasileiras, entretanto, as mulheres não são a maioria entre os 

docentes da Educação Superior, território de maior prestígio na educação, 

diferentemente da educação básica, onde a presença das professoras se 

sobressai a dos professores, o que leva a concluir que as mulheres reverteram a 

lacuna de gênero no acesso à educação, mas não reverteram a ocupacional.  

Segundo MELO apud ASSIS (2020, p.60), ―a quantidade de mulheres que 

atuam como professoras de matemática nas universidades é consideravelmente 
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inferior à de homens.‖  E que  o número de ―homens com doutorado em 

Matemática‖supera o número de mulheres. No entanto ao investigar dados 

sobre da educação superior, observa-se que este perfil docente não se restringe 

aos professores de matemática, conforme podemos observar no quadro abaixo. 

 Quadro 3 – “Perfil” típico dos docentes das instituições de educação superior, por categoria 
administrativa – Brasil – 2018 

 

Fonte: Censo da Educação Superior, 2018./Notas Estatísticas 2019 

 

           As informações demonstradas no quadro 1 foram levantadas pelo censo 

2018 e  trazem que o típico docente da educação superior, é do sexo masculino 

cuja idade mais frequente é 38 anos e que  o grau de  formação mais frequente é 

o doutorado na rede pública e o mestrado na rede privada.  

             Atualmente, o principal enfrentamento das mulheres não se refere mais 

às limitações e impedimento ao espaço acadêmico e, sim, ao processo das 

escolhas profissionais. Do ponto de vista das relações sociais de gênero, as 

preferências quanto à escolha das carreiras profissionais vão se dicotomizando: 

se, por um lado, há oportunidade de acesso ao ensino superior para mulheres e 

homens, por outro, há evidências de que as mulheres permanecem sub-

representadas nas chamadas áreas STEM (sigla em inglês para Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática). Para FEENEY (2019), estudos têm 

mostrado que as mulheres que persistem nessas carreiras enfrentam barreiras 

explícitas e implícitas ao seu progresso e à medida em que elas avaçam nestes 

campos predominantemente masculinos, o preconceito sobre elas se torna  mais 

intenso, o que  culmina com uma baixa  representatividade e atução em lugar 

simbólico ou marginal.  

A seguir são apresentados dados que relacionam a representatividade 

feminina nos cursos de  Bacharelado e Licenciaturas. 
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Figura 03: Gráfico  dos concluintes em cursos de graduação, por grau acadêmico – Brasil – 
2008-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Censo da Educação Superior, 2018. 

   

 As informações apresentadas nessa figura revelam que, no Brasil, em 

2018, os concluintes de Bacharelado tiveram uma participação de 63,4% no total 

de concluintes, enquanto a Licenciatura teve uma participação de 19,8% e os 

Tecnológicos, 16,8%. Para além dos dados apresentados no gráfico, o Censo 

2018 informou que houve um aumento no número de concluintes nos cursos 

tecnológicos (7,6%) e Bacharelado (6,9%), enquanto a licenciatura teve uma 

pequena queda no número de concluintes (-1,0%). 

Tabela1 

 

Fonte: Censo da Educação Superior/Notas Estatísticas 2019 

 

Analisando as informações da tabela 2, nota-se que  havia, no Brasil, 

2.537 instituições de educação superior em 2018,  das quais  299  são públicas e 

2.238 privadas. Observa-se também que a maioria das universidades é pública 

(53,8%); que entre as IES privadas, predominam as faculdades (86,2%).  
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Além disso, o Censo traz ainda que 57,3% das IES federais são 

universidades e 36,4% são Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IF) e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) e 4,5% são 

Centros Universitários. Quanto ao número de alunos concluintes, foi informado 

em 2018 que os de bacharelado tiveram uma participação de 63,4% no total, 

enquanto a licenciatura teve uma participação de 19,8% e os tecnológicos, 

16,8%. O grau tecnológico tem a maior variação positiva registrada no número 

de concluintes entre 2008 e 2018 (94,6%). No mesmo período, o dos cursos de 

bacharelado aumentaram 63,1% e os de licenciatura, aumentaram 19,4%. 

Em consulta ao portal virtual do Ministério da Educação-MEC, foram 

encontrados na Bahia 8 (oito) IES públicas credenciadas para os cursos de 

Licenciatura e Bacharelado em Matemática. Conforme aparece nas tabelas 3 e 4, 

dentro destas especificidades, tem-se as seguintes instituições: IFBA, UESB, 

UEFS, UESC, UFBA, UFOB, UNEB e UFRB, distribuidas conforme as tabelas 

apresentadas a seguir.  

Os cursos de Bacharel em Matemática são oferecidas em 4 ( quatro) 

instituições diferentes: UESC (Ilhéus); UFOB (Barreiras); UFBA (Salvador) e 

UFRB (Cruz das Almas), conforme apresentadas na figura a seguir. 

Figura 4:  IES – Cursos de Bacharelado em Matemática-
presencial

 
 Fonte: e-MEC, 2019  

              As  IES baianas que oferecem Licenciatura em Matemática são  8 (oito): 

IFBA das cidades de Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Salvador e Valença; UEFS 

em Feira de Santana; UESB em Vitória da Conquista e Jequié; UESC  na cidade 

de Ilhéus; UFBA em  Salvador; UFOB de Barreiras;  UFRB em Amargosa e Cruz 
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das Almas e UNEB nas cidades de  Alagoinhas, Barra, Barreiras, Bom Jesus da 

Lapa, Boquira e Caetité. Um total de 19 campi em todo estado da Bahia, capital 

e interior. Tais informações podem ser apreciadas na figura 5. 

 
Figura 5: IES – cursos de Licenciaturas em Matemática – presencial 

 
Fonte: e-MEC, 2019 

                

             As informações apresentadas nas tabelas 1 e 2, a seguir,  foram obtidas 

em consulta aos  Projetos Pedagógicos de Curso-PPC de cada instituição e, na 

falta destes, em consulta às secretarias dos cursos. São informações referentes 

aos docentes somente das instituições públicas que oferecem Licenciatura e 

Bacharelado em Matemática no Estado da Bahia. 

 
Tabela 2 - Docentes de Licenciatura - Matemática 

Instituição 
 

Total de 
professores 

 
Nº de 

mulheres 

 
Nª de 

homens 

% de 
mulheres 

% de 
homens 

UFRB 12 08 04 66,7 33,3 

UESC 31 13 18 41,9 58,1 

UFOB 17 08 09 44,4 55,6 

UFBA 67 21 46 31,3 68,7 

UNEB 113 57 56 50,4 49,6 

UEFS 43 18 25 41,9 58,1 

UESB 50 19 31 38,0 62,0 

IFBA 90 34 56 37,8 62,2 

Total 423 178 245 42,1 57,9 

Fonte: Dados da pesquisa  – Elaboração própria. 

 

Nota-se daí, que a maior parte dos docentes das Licenciaturas, 

aproximadamente 58%,  é homens e que somente em duas das instituições, 
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UNEB e UFRB, o número de docentes mulheres supera o de homens.  No 

cruzamento de dados obtidos a partir de entrevista realizada com professor 

(EH-5), este revelou que, na UFRB, o curso de Licenciatura é em Educação no 

Campo com Habilitação em Matemática e que na área específica de matemática 

o número de mulheres (uma) é em menor quantidade que os homens (três).  

 

                 Tabela 3 - Docentes de Bacharelado - Matemática 

Instituição 
 

Total de 
professores 

 
Nº de 

mulheres 

 
Nª de 

homens 

% de 
mulheres 

% de homens 

UFRB 123 40 83 32,5 67,5 

UESC 54 22 32 40,7 59,3 

UFOB 17 8 9 47,1 52,9 

UFBA 67 21 46 31,3 68,7 

Total          261 91 170 34,9 65,1 

Fonte: Dados da pesquisa  – Elaboração própria. 
 

 
 

           Na tabela 3, observa-se que nos cursos de Bacharelado a sub-

representação das mulheres  é mais contundente visto que não chegam a 35% 

do quadro docente das IES baianas.  

            Na comparação Licenciatura x Bacharelado, é possível verificar que, no 

Bacharelado, o predomínio masculino é bem mais evidente. Infere-se daí, que 

neste ambiente de trabalho, as mulheres podem sofrer  o que SCHIEBINGER( 

2001, p.73) denomina de ―segregação territorial‖ - fenômeno pelo qual as 

mulheres vão se agrupando em determinadas carreiras cujas escolhas estão 

marcadas pelo gênero.  

Pelos dados evidenciados na pesquisa, vê-se que os efeitos da dominação 

masculina reverberam nos dias atuais, posto que pelas normas e regras  

impostas pela sociedade patriarcal, historicamente, há uma tendência em 

direcionar as mulheres para determinadas áreas em detrimento de outras. As 

áreas de predominância feminina continuam sendo aquelas relacionadas ao 

cuidado e ao domínio privado que mais se aproximam da Pedagogia e das 

Licenciaturas e, em contra partida, os homens  estariam mais aptos  às  Ciências 

Exatas e Tecnológicas cuja estrutura  não traz características atreladas aos 

aspectos da afetividade e do cuidado, neste caso, o Bacharelado.  
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            Assim, é possível deduzir que a aparente igualdade de direito e de 

oportunidades entre homens e mulheres para fazer parte  do quadro  de 

docência superior de matemática no estado da Bahia reflete-se como uma 

violência de gênero que se expressa e se reproduz através de comportamentos 

irrefletidos, apreendidos histórico e socialmente. Um entendimento legitimado 

com a ideia da dominação masculina  defendida por  BOURDIEU ( 2012) ao 

afirmar que 

A mesma lógica rege o acesso às diferentes profissões e às diferentes 
posições dentro de cada uma delas: no trabalho, tal como na educação, 
os progressos das mulheres não devem dissimular os avanços 
correspondentes dos homens, que fazem com que, como em uma 
corrida com handicap, a estrutura das distâncias se mantenha (p.109). 

  

O campo de ensino da Matemática ao longo da história se desenhou 

como um ambiente composto majoritariamente pelo gênero masculino. O mito 

de que o homem é naturalmente predisposto à apreensão  e domínio da  

matemática e a mulher não, é fator determinante no predomínio do gênero 

masculino em torno do conhecimento matemático.  Daí, presume-se que a 

docência dos cursos de Licenciatura e Bacharelado também é ambiente 

notadamente dominado por homens. Os fatores que contribuem para esse 

desequilíbrio são vários e complexos, mas estereótipos culturais têm um peso 

forte nessa equação. 

Para concluir 

Este artigo foi construído com base em pesquisa bibliográfica e 

documental sobre a presença feminina na docência em Matemática das 

Instituições de Ensino Superior-IES na Bahia. A investigação permitiu 

identificar que a presença das mulheres entre os concluintes da Graduação é 

expressivamente maior que os homens, porém esse feito não se estende até a 

Pós-Graduação.  Todavia, ao confrontar os resultados, vê-se que esta não é uma 

realidade específica do território baiano.  Documentos analisados demonstram 

que nas IES baianas, as mulheres são em menor quantidade na docência das 

Licenciaturas, com exceção da UNEB. Esta diferença é mais contundente nos 

cursos de Bacharelado nos quais as professoras não chegam a 35% do corpo 
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docente atual. Ao confrontar elementos desta investigação com dados da 

pesquisa histórica, parece  coerente  afirmar que a presença feminina na 

docência em matemática  é influenciada por construções sociais em que se 

depreende que antigos preconceitos sobre as habilidades cognitivas das 

mulheres persistiram ao longo dos séculos encaminhando-as para a docência 

dos cursos mais voltados para o cuidado e afastando-as das áreas associadas à 

racionalidade e à objetividade, reafirmando as assimetrias de gênero entre os 

cursos de Licenciatura e Bacharelado. 

Dados históricos sobre a trajetória das mulheres no ensino formal foram 

imprescindíveis para entender o conjunto de fatores que levaram a constituir a 

Licenciatura como um campo tipicamente feminino. Considerando os diferentes 

fatores históricos que contribuíram para o atual cenário nos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura das IES, podem ser citados: modelo de educação por 

vocação no qual o exercício do magistério seria uma extensão das atividades 

domésticas e as professoras eram ―verdadeiras mães‖; a educação matemática 

nas escolas diferenciada para as mulheres, porque estas eram  menos 

inteligentes e mais frágeis que os homens; a economia doméstica foi incluída  

no currículo das mulheres porque estas seriam  as responsáveis  pelo lar. 

Apesar de notarmos que o papel da mulher tem se efetivado na docência de 

matemática, sua visibilidade em determinadas áreas ainda permanece restrita, 

como é o caso do Bacharelado em Matemática. Há todo um conjunto de 

estereótipo que prevaleceu e reverberou de forma preponderante  até os dias 

atuais podendo ser, entre vários outros fatores, a causa para uma segregação 

informal de forma que se tenha mais mulheres nas Licenciaturas e mais homens 

no Bacharelado conforme dados encontrados nesta pesquisa.  

 Certamente que estudar as relações de gênero no campo da Matemática 

não se resume ao estudo de mulheres matemáticas, mas é importante conhecer 

e reconhecer quem foram as mulheres que se destacaram na história, pois  além 

de contrapor-se à ideia de que pouquíssimas mulheres se destacaram no 

desenvolvimento da Matemática, serve também para  dar a merecida 

visibilidade às mulheres, que normalmente são esquecidas ou relegadas a 

segundo plano pelos historiadores. É também  uma forma de estímulo e 
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inspiração para que as jovens que hoje chegam às escolas vejam com 

naturalidade as possibilidades de serem tão boas quanto as bravas 

transgressoras dos séculos passados e, ainda,  para que não ignorem, o quão 

difícil foi para que  as mulheres  de hoje pudessem ter acesso ao mesmo nível de 

conhecimento que os homens.  

              Por fim, é preciso reconhecer que muito já foi percorrido até então para 

atenuar os impactos causados pela desigualdade de gêneros no âmbito da 

matemática e dos saberes a ela atrelados, porém muito ainda resta a trilhar. 

Deste modo, acredita-se que investigar a atuação da mulher no contexto 

educacional brasileiro atual, mesmo que dentro dos limites das instituições 

baianas, constitui-se um importante instrumento para uma análise das relações 

sociais de gênero e das conquistas femininas. 
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ARTIGO 2 

Representação Feminina nos Cursos de Licenciatura e Bacharelado 
em Matemática da Bahia 

 

RESUMO  

A figura masculina ainda é fortemente enaltecida no campo das ciências. Nessa 
perspectiva, acaba por estabelecer um panorama em que o gênero encontra 
vantagens sociais que lhe permitem alcançar espaços que às mulheres foram e 
continuam sendo obstaculizados, o que na atual conjuntura se reflete, via de 
consequência, na esfera acadêmica, ou seja, na docência da matemática. 
Pensando no contexto atual, no ensino superior de matemática no estado da 
Bahia, foi necessário debruçar sobre os conceitos de  habitus, campo e violência 
simbólica, introduzidos por Pierre de Bourdieu, para compreender o processo 
de hierarquização dos diversos âmbitos sociais e daí estendê-los ao sistema de 
ensino. Este  artigo tem por finalidade analisar como se dão as relações sociais 
de gênero no quadro de professore(a)s dos cursos de Licenciatura e Bacharelado 
em Matemática do Estado da Bahia e  identificar  barreiras encontradas pelas 
professoras de matemática para se firmarem como profissionais deste campo 
historicamente masculino. Dados obtidos a partir de pesquisa bibliográfica e 
documental e da realização de entrevistas semiestruturadas com professore(a)s 
mostram que há uma sub-representação das mulheres no ensino superior de 
matemática, bem como uma segregação em função do gênero no que se refere 
ao ordenamento das disciplinas que compõem os cursos pesquisados.  

Palavras-chave: Gênero, Matemática, Educação Superior, sub-repreentação de 
mulheres, Licenciatura, Bacharelado. 

 

Quando o sistema patriarcal se instituiu a milhares de anos, dividiu a 

humanidade em duas posições com comportamentos bem demarcados: homem 

de um lado, mulher do outro, de forma que o ideal masculino era representado 

pela força, sucesso, virilidade, coragem e racionalidade, enquanto o da mulher 

tinha que ser frágil, sensível, dependente e submissa.  

Hoje, o que estamos vivenciando é que esta fronteira entre o masculino e 

o feminino vem se estreitando, no entanto ainda está longe de se tornar uma 

realidade. Na legislação, diferente do senso comum, não existe mais o que 

interessa apenas à mulher e não interessa ao homem. Segundo o artigo 5º da 
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Constituição brasileira, “Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações...;”, 

ou seja, a legislação prevê que todas as pessoas, independentemente de seu 

gênero devem ter os mesmos direitos, oportunidades, responsabilidades e 

obrigações. Isto é, a igualdade de gênero. Portanto, o gênero não deve ser um 

critério de discriminação negativa, ou ainda, ele não pode ser a causa para que 

se reconheça a uma pessoa menos direitos ou mais obrigações. Isso significa 

dizer que, independentemente de seu gênero, todas as pessoas devem ter as 

mesmas oportunidades para se desenvolver e serem igualmente valorizadas 

com respeito às suas diferenças. 

Ter esses direitos assegurados pela Constituição é de inegável 

importância, mas a história já mostrou que apenas isso não garante sua 

eficiência prática. Há uma diferença muito grande no tratamento que é dado às 

mulheres como, por exemplo, quando delas são subtraídos direitos civis, 

políticos e sociais, incluindo aí as mesmas oportunidades e posições dentro do 

mercado de trabalho. A desigualdade nos direitos conferidos às mulheres 

aparece, muitas vezes de forma perversa, na medida em que uma série de 

barreiras e obstáculos lhes são colocados subjugando-as para impedir  que 

logrem da  igualdade salarial, das condições adequadas de trabalho, dos 

direitos sexuais e reprodutivos, da participação em espaços de poder e de uma 

série de outras condições à existência humana.      

   Segundo Bourdieu (2012), durante a socialização, homens e 

mulheres incorporam esquemas inconscientes de percepção e de apreciação que 

ele define como ―dominação masculina",  uma forma particular  de ―violência 

simbólica‖, que é invisível a suas próprias vítimas,  exercida pela dominação 

masculina e reforçada historicamente pelas vias simbólicas da comunicação e 

do conhecimento, sendo as principais instâncias: a família, a igreja e a escola.  

Assim, em condição arbitrária, o patriarcado vem se mantendo de forma 

estruturante ao longo do tempo. Ainda que o atual não seja igual ao clássico 

que existia até o século passado, ele continua existindo e é com ele que as 

relações de gênero vêm historicamente se refazendo e se atualizando de forma 

que  se torna muito difícil ―fazer frente‖, romper ou transformar de maneira 

rápida algo que está no inconsciente coletivo. E, é desta forma que ele se 
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mantém, por meio de estruturas muito profundas que demarcam os espaços 

que devem ser ocupados pelos homens e os que devem ser ocupados pelas 

mulheres dentro da nossa sociedade.      

 Essa masculinidade, baseada nas práticas de dominação, como modelo 

ideal, está presente em diversas culturas. Autores como Kimmel (1997) trazem 

que na sociedade norte-americana, por exemplo, ela é representado por: 

Um homem casado, branco, urbano, heterossexual da região norte, pai 

protestante com formação universitária, empregado em tempo 

integral, de boa aparência, peso e altura adequados, com recorde 

recente em esportes. Todo homem americano tende a ver o mundo 

dessa perspectiva... Todo homem que falha em algum desses aspectos, 

é provável que veja a si mesmo... como indigno, incompleto, e inferior 

(p. 50 ). 

Marin e Gusmão (2020) explicam que ―o patriarcado, como estrutura de 

pensamento, não é algo que podemos ver andando na rua, algo identificável à 

primeira vista, mas é fácil descobri-lo através de relacionamentos subjetivos que 

são criados na vida cotidiana‖ (p. 4).     

 Segundo estes autores, os homens criam e recriam espaços que os 

mantenham vinculados para que, de alguma forma, garanta a perpetuação 

deste patriarcado e assim ―as masculinidades hegemônicas podem desenvolver 

seu habitus patriarcal como uma internalização de modelos machistas que 

servem para parecer homens de verdade, com medo do fato de que o homem 

acaba desaparecendo como era conhecido‖ (MARIN; GUSMÃO, 2020, p. 4). 

 São campos sociais permeados pela estrutura patriarcal onde as 

mulheres não são bem vindas ou até mesmo são excluídas e que servem como 

refúgios dessas masculinidades. Locais onde eles possam ―continuar a 

performatizar suas ações em defesa dos tempos perdidos, ou metamorfoses 

inacabadas de homens convencidos da igualdade‖ (MARIN; GUSMÃO, 2020, p. 

10).           

 São exemplos de alguns dos campos sociais permeado de ações que 

favorecem o exercício e o cultivo de muitos habitus que reproduzem a estrutura 

patriarcal: os bares, o futebol, os clubes de hostess, a política e as profissões 

ligadas à matemática.        

 Ao investigar como acontecem as relações sociais de gênero nos cursos 

de licenciatura e bacharelado nas universidades públicas da Bahia, encontramos 
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dados que caracterizam e corroboram com estas ideias e comportamentos 

marcados por relações desiguais de poder e de conceber o masculino e o 

feminino. 

A seguir, são apresentados os resultados da investigação e as impressões 

sobre as relações sociais de gênero nos cursos de matemática das instituições 

baianas que, assim como nos bares, no futebol e na política encontram campo 

fértil para o cultivo e a reprodução da estrutura patriarcal. 

Sub-representação das mulheres 

              Iniciamos as análises pela investigação do quantitativo de mulheres e 

homens que compõem o quadro de professore(a)s  das universidades públicas e 

dos Institutos Federais da Bahia e estas revelaram que há uma sub-

representação das mulheres docentes de matemática nos cursos de Licenciatura 

e Bacharelado, conforme demonstrado na tabela  a seguir. 

Tabela 4 - Docentes de Licenciatura e Bacharelado das IES baianas 

 Modalidade Total de 
Instituições 

Total de 
professores 

Nº de 
mulheres 

Nª de 
homens 

% de 
mulheres 

% de 
homens 

LICENCIATURA 8 423 178 245 42,1 57,9 

BACHARELADO 4 261 91 170 34,9 65,1 

Fonte: Dados da pesquisa  – Elaboração própria. 
 

              Há, em ambos os cursos, uma disparidade no que diz respeito a 

quantidade de professore(a)s, ainda que nas licenciaturas esta diferença seja 

menor. Nota-se, porém, que nos cursos de Bacharelado essa assimetria é bem 

mais expressiva contando com menos de 35% de participação das mulheres no 

quadro docente atual.        

 Se não há um impedimento formal, em termos legais, para que as 

mulheres tenham acesso às vagas do magistério superior, quais elementos 

arbitrários condicionam ou restringem a presença destas mulheres ao exercício 

da docencia em Matemática nas IES públicas baianas? 

              Buscando respostas para esta questão, foram  realizadas pesquisas 

documentais e entrevistas semiestruturadas com  6 professores e  5 professoras 

de oito instituições de Ensino Superior em Matemática da Bahia.   
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Para dar conta de interpretar os resultados das  entrevistas, foi utilizado 

o  procedimento metodológico de análise temática de conteúdo que  Bardin 

(2011, p. 42) destaca  como ―um conjunto de técnicas de análise de comunicação 

visando obter, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção de mensagens‖ e 

como também  aponta Triviños (2012, p. 159-160), segundo o qual ―a relevância 

desse método está na sua utilidade para o estudo das motivações, atitudes, 

valores, crenças, tendências, além de desvendar as ideologias existentes nos 

dispositivos legais que a simples vista não se apresentam com a devida 

clareza‖. 

Nessa perspectiva, ao enquadrar as considerações expressas pelos(as) 

interlocutores(as) dentro da modalidade análise de conteúdo, procurou-se além 

da descrição do fenômeno, categorizar e interpretar à luz de referenciais 

teóricos que sustentam o entendimento do objeto em estudo.  

Assim, os dados obtidos foram organizados para análise em duas partes: 

a primeira tratou das informações coletadas por meio de pesquisa documental 

junto às Instituições de Educação Superior na Bahia, especialmente nos Planos 

Pedagógicos de Curso-PPC e a segunda consistiu na análise dos dados de 

entrevistas semiestruturadas relizadas junto aos professores(asa) dessas 

mesmas instituições. 

Na transcrição das entrevistas, os nomes verdadeiros dos participantes 

foram substituídos pelas letras EM (Entrevistado Mulher) e EH (Entrevistado 

Homem) seguida de um número para identificar os entrevistados mulheres e 

homens. Assim, EH-5 refere-se ao quinto entrevistado homem, procedimento 

adotado como forma de assegurar os protocolos de sigilo de identidade.  

 A análise das falas dos nossos entrevistado(a)s,  trouxe  diferentes 

percepções: Para EH-1, as barreiras podem estar ligadas a uma construção 

social que vincula às mulheres responsabilidades domésticas e de cuidado com 

o outro, o que faria destas atribuições impedimentos para que elas não tenham 

as mesmas condições de acesso ao trabalho.  
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EH-1: Eu já parei pra pensar sobre isso. Já me chamou atenção esses 

dados...  

[...] será que socialmente é atribuído às mulheres outras demandas 

que as impedem de seguir essa carreira? Não sei! Tipo assim. Vou 

criar uma situação: é... talvez, quando... atinge certa idade, após a 

graduação (inaudível) a maturidade, as pessoas podem é... tipo assim 

a mulher,  questão de um filho ou se ela se casou, ou mesmo se não se 

casou, e ela tem que ter um filho. Acho que ter um filho por exemplo, 

é... a mulher vai ter que fazer algumas opções. Eu não sei se isso 

poderia ser um fator social que teria influenciado. Bom, eu não tenho 

a mínima ideia. 

Ao relacionar o mundo feminino aos afazeres domésticos e aos cuidados 

com os filhos, EH-4 justifica a desvantagem das mulheres para assumir outras 

atribuições de trabalho, denotando entender que estas obrigações caseiras estão 

sempre relacionadas ao âmbito do mundo feminino, corroborando com Scavone 

(2001, p.149), ao afirmar que ―a maternidade ainda separa as mulheres 

socialmente dos homens e pode até legitimar, em determinados contextos, a 

dominação masculina‖. 

EH-4: É... É muito difícil tentar dar outras justificativas pra isso, mas 

algumas coisas me vêm à cabeça: é ... as mulheres por exemplo, se tem 

um casal e a mulher engravida, a vida dela... acaba tendo que parar 

durante um período pra dar conta do bebê. O homem, ele consegue 

exercer suas atividades mesmo sendo pai recente. A mulher não 

consegue. 

            Sobre as estruturas e espaços que evidenciam as relações de dominação 

masculina por meio da naturalização de características femininas, Bourdieu 

(2012) traz que: 

[...] a relação de dominação entre os homens e as mulheres, tal como 
ela se estabelece em todos os espaços e subespaços sociais, isto é, não 
só na família, mas também no universo escolar e no mundo do 
trabalho, no universo burocrático e no campo da mídia, leva a deixar 
em pedaços a imagem fantasiosa de um "eterno feminino", para fazer 
ver melhor a permanência da estrutura da relação de dominação entre 
os homens e as mulheres... (p. 122). 

              Os entrevistados EH-1 e EH-2 parecem entender como as relações 

sociais de gênero vêm contribuindo para fortalecer a dominação masculina, ao 

manter o habitus de uma sociedade patriarcal através das relações de poder. 

EH-2: Então, assim... essa fração minoritária das mulheres nas ciências 

exatas, é preciso entender que acompanha o processo de constituição 

de cidadania no país.  É... assim... as mulheres sempre foram vistas 

como sexo frágil, incapazes de lidar com os números. Isto é real. A 

sociedade patriarcal sempre fez questão de manifestar esse desprezo 

em relação ao potencial feminino. 
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[....] Então, esta lenta inserção da mulher, hoje, nas profissões 

diretamente ligadas à matemática se deve a esse passado civilizatório 

dominador. É assim que eu acho. Então isso é relação de poder. 

Precisamos desconstruir isso!  

EH-1: Existe também as questões culturais relacionadas às áreas que a 
gente diz de exatas, que eu até, eu acho que é chamado de ciências 
duras né? Porque assim, é... eu acho que esta questão cultural também 
faz uma segregação. [...] como se essas ciências duras fossem 
desprovidas de muitas emoções e sentimentos e, culturalmente, a 
gente cresce meio que colocando a mulher como um ser que aflora 
mais esses sentimentos e por ter esses sentimentos emocionais, tipo no 
psicológico e tantos outros muito mais aflorados, ela acaba não sendo 
muito bem enquadrada dentro dessas ciências duras. 

  Ao comparar as mulheres de gerações passadas com as atuais, EM-1 

percebe, no seu exercício de magistério, que atualmente as mulheres 

conquistaram uma boa representatividade nos cursos de licenciatura, fato este 

que a faz confiar que desvinculando-se das obrigações matrimoniais para 

investir nos estudos, as mulheres podem vislumbrar um panorama mais 

equitativo e entende que por estarem se qualificando, elas possam garantir mais 

espaço na área de exatas, num futuro próximo. 

EM-1: [...] Na sala de aula a gente vê mais mulheres. Então eu acho 
que a gente está mudando esse quadro por que as mulheres também 
estão correndo atrás ...antigamente a mulher corria muito atrás de 
casamento, mas há muito tempo isso tá mudando e quanto ao fato da 
mulher ser de exatas a gente vê dentro da sala de aula a quantidade 
de mulheres... 

              De fato, é inegável que o acesso feminino aos espaços escolares tem sido 

uma das conquistas mais significantes e que vem contribuído 

consideravelmente com a ascensão e independência da mulher. Segundo 

Bourdieu (2012), de todos os fatores de mudança, os mais importantes são os 

que estão relacionados com a transformação decisiva da função da instituição 

escolar na reprodução da diferença entre os gêneros, tais como o aumento do 

acesso das mulheres à instrução e, correlativamente, à independência 

econômica e à transformação das estruturas familiares. 

[...] uma das mudanças mais importantes na condição das mulheres e 
um dos fatores mais decisivos da transformação dessa condição é, sem 
sombra de dúvida, o aumento do acesso das jovens ao ensino 
secundário e superior que, estando relacionado com as 
transformações das estruturas produtivas, levou a uma modificação 
realmente importante da posição das mulheres na divisão do 
trabalho... (BOURDIEU, 2012, p. 55). 
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   No entanto, é preciso considerar que certas construções sociais estão 

tão arraigadas socialmente que não basta uma simples tomada de consciência e 

da vontade de fazer diferente para romper com as estruturas que as vítimas da 

dominação têm com os dominantes. Dessa forma, é ingênuo acreditar que o fato 

de ter muitas mulheres frequentando os cursos de licenciatura em matemática 

implique diretamente em tê-las em maior número como professoras. 

  Para entender como a igualização de oportunidades pode falsear a 

igualdade de permanência em determinadas posições ou carreiras, vale mais 

uma vez recorrer aos estudos de Bourdieu (2012) ao afirmar que: 

As mudanças visíveis de condições ocultam, de fato, a permanência 
nas posições relativas: a igualização de oportunidades de acesso e 
índices de representação não deve mascarar as desigualdades que 
persistem na distribuição entre os diferentes níveis escolares e, 
simultaneamente, entre as carreiras possíveis. Em número maior que 
os rapazes, quer para obtenção do bacharelado, quer nos estudos 
universitários, as moças estão bem menos representadas nos 
departamentos mais cotados, mantendo-se sua representação inferior 
nos Departamentos de Ciências, ao passo que cresce nos 
Departamentos de Letras (p. 108). 

              As barreiras que as mulheres encontram para conquistar espaço no 

campo das ciências inclui-se aí a matemática, ocorre por meio de diversos 

mecanismos de exclusão que Mafia (2002, p. 32) classifica como: ―explícitos ou 

formais‖ (impedimentos por leis ou regulamentos), ―mecanismos ideológicos 

ou pseudocientíficos‖ (falta de condições cognitivas) e os ―mecanismos 

implícitos ou informais‖ (discriminação territorial ou hierárquica). Este último 

tem a ver com o que se relega às mulheres, quando limita a sua atuação em 

certas áreas da atividade. Estas são barreiras que estão internamente fincadas 

nos ambientes de trabalho.  

 

Atuação marginal 

              Os relatos e as tabelas apresentados a seguir, trazem como é feita a 

distribuição dos componentes curriculares e a atuação dos professore (a)s nos 

cargos de chefia e grupos de pesquisas dos cursos de licenciatura e bacharelado 

dentro das universidades baianas.  
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Tabela 5 - Atuação das docentes entrevistadas  

Entrevistada 
Mulher (M) 

Disciplina 
Dura(D) ou 

Pedagógica(P) 

Cargo de 
chefia na IES 

Lider de Grupo 
de Estudos 

M1  P ----- ------ 

M2  P NÃO NÃO 

M3  D SIM NÃO 

M4  P/D SIM NÃO 

M5 P NÃO SIM 

Fonte: Dados da pesquisa  – Elaboração própria. 

Tabela 6 - Atuação dos docentes entrevistados 

Entrevistado 
Homem (H) 

Disciplina 
Dura(D) ou 

Pedagógica(P) 

Cargo de 
chefia na IES 

Lider de Grupo 
de Estudos 

H1  D ----- ----- 

H2  P SIM NÃO 

H3  D/P SIM NÃO 

H4  D/P SIM SIM 

H5  D SIM SIM 

H6  D SIM SIM 

Fonte: Dados da pesquisa  – Elaboração própria. 

              A análise das tabelas 5 e 6 explicita que não há uma participação 

equânime entre os professore (a)s dado que, ao eleger as disciplinas que gostam 

de dar aulas,  é mais frequente ter as mulheres como responsáveis por ministrar 

aulas das disciplinas ―pedagógicas‖ enquanto os homens dão preferência  pelas 

disciplinas ―duras‖6 do currículo. Nota-se aí, uma forma segregada com 

espaços marcadamente femininos e masculinos, revelando que o quadro 

docente de matemática destas instituições reproduz os estereótipos de gênero já 

consagrados na sociedade ao associar a objetividade ao masculino e a 

subjetividade, ao feminino. Para Souza (2002, p.75), as mulheres histórico-

socialmente ―foram expulsas do campo da objetividade em função de sua 

sensibilidade, intuição, seu apego às coisas da alma etc.‖. Desta forma, é como 

se elas não estivessem aptas para atuar com as disciplinas que exigem maior 

conhecimento matemático ou ocupar cargos de maior prestgio, o que as coloca 

                                                           
6 O termo disciplina ―duras‖ foi utilizado por analogia ao conceito de Schienbinger (2001) que 

segundo o critério epistemológico, as ciências ―duras‖ (hard) seriam aquelas que produzem 
dados firmes ou robustos; sob a ótica didática, são consideradas difíceis, requerem grande 
capacidade de concentração, trabalho duro, tenacidade, alto grau de abstração. Em 
contraposição, as ―moles‖ produzem dados maleáveis, estrutura epistemológica aberta, lidam 
com objetos como os seres vivos e o comportamento. 
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em uma atuação marginal.        

 Neste caso, podemos comparar a participação das mulheres com o que 

Lima (2008) denomina de ―inclusão subalterna‖ que, conforme explica a autora, 

é diferente de exclusão, pois já existe uma participação das mulheres, no 

entanto, esta participação ainda é tímida em algumas áreas e ainda pouco 

significativa em posições de poder.       

 Em consonância com os dados exibidos no quadro anterior, a fala de 

alguns entrevistados(a)s traz mais informações para reafirmar que, de fato, 

existe uma segregação em função do gênero no ordenamento das disciplinas do 

currículo.  

EM-3: [...] Lá só tem homens nessa área. Não tem nenhuma mulher. E, 
na área de Ensino de Ciências e Matemática, temos 5 homens e 7 
mulheres. 

EH-4: De fato, hoje no curso de licenciatura em matemática aqui na 
(citou o nome da IES) nós só temos professores homens. É, na área de 
matemática pura e aplicada, só homens. 

EH-1: No quadro, no caso de licenciatura em matemática eu não sei 
lhe falar. Eu não tenho esses dados, mas lembrado aqui, uma coisa eu 
posso te falar. Quando você fala de matemática mesmo, da 
componente matemática a maioria são homens. [...]aí quando você vai 
pras outras componentes que... relacionado mais a pedagogia, 
didática, estágio, aí começa figurar as mulheres, entendeu? 

              Os obstáculos impostos a estas professoras é o que Schiebinger (2001) 

apud Lima (2008) chamou de ―Teto de Vidro‖, expressão metaforicamente usada 

pela autora para se referir às barreiras não formais, arraigadas culturalmente, 

que dificultam a ascensão de mulheres nas carreiras ou que as impedem de 

chegar nas posições mais prestigiadas de uma profissão. Em contraposição a 

esta mesma ideia, Lima (2008) chamou os obstáculos encontrados pelas 

mulheres de ―Labirinto de Cristal‖: 

(...) as barreiras impostas às mulheres, internalizadas ou externas, não 
se referem apenas à dificuldade de subir na carreira. O chamado de 
―teto de vidro‖ é o resultado e a consequência de muitos e 
disseminados obstáculos. Preferi, portanto, a metáfora ―labirinto de 
cristal‖ para demonstrar as dificuldades de se estar no feminino e, 
simultaneamente, transitar no mundo das ciências (LIMA, 2008, p. 
120). 

             Com esta comparação, a autora trata das dificuldades que as mulheres 

têm não somente para progredir na carreira, mas também para atuar e se fazer 
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notada. O labirinto de Cristal simboliza os caminhos sinuosos bem como as 

barreiras invisíveis a todo momento encontradas pelas mulheres em função do 

gênero e que, embora não se trate de impedimentos formais ou jurídicos, nem 

por isso são menos ―concretos‖ e ―contundentes‖.   

Autores como Nicolson (1997) e Müller (2003) explicam que essa 

exclusão não costuma ser direta, mas é exercida a partir de pactos implícitos de 

poder entre homens, que agem por meio de comportamentos muito sutis de 

invisibilidade, negligência, desprezo, distorção de suas palavras e 

comportamentos, desqualificações etc. 

Na tentativa de desvelar essas barreiras, esta pesquisa aponta as 

professoras sendo subjugadas, pois enquanto mulheres tendem a ser 

enxergadas como desprovidas de razão já que lhes são imputadas uma carga de 

sentimentos e emoções em oposição à objetividade e ao bom desenvolvimento 

do pensamento matemático. Estas concepções, ao serem aceitas e assumidas 

como biologicamente determinadas são, na verdade, formas sutis de excluí-las e 

de invisibilizá-las, bem como manter a predominância da dominação 

masculina.  Esta conclusão se revela através das declarações dos entrevistados 

quando da tentativa de justificar o reduzido número de professoras que 

lecionam disciplinas ―duras‖ ou de matemática pura. 

EH-4: A mulher, de modo geral é mais comunicativa, ela gosta de se 
expressar, ela gosta de conversar, ela gosta de ouvir de interagir 
(pausa).  Os homens um pouco menos né. Na área de matemática 
pura, você tem um roteiro muito bem definido. E o homem, ele gosta 
dessa coisa. O homem não gosta de surpresa né. Na área de educação 
não. Na área de educação você tem um leque de possibilidades, a 
discussão ela pode ir por vários caminhos. [...]me parece que a mulher 
gosta muito disso. Acho que é um tanto da natureza mais feminina o 
diálogo, a interação e, essas disciplinas da área de ensino, de certa 
forma, elas são mais propicias. É um ambiente que é mais favorável a 
isso. A matemática pura um pouco menos. Porque a matemática pura, 
ela... segue a cartilha da objetividade. 

EH-1: [...] quando você vai para a área da matemática exata, 
predomina a figura masculina. Então aí há uma questão que eu 
percebo que parece que a gente faz uma segregação aí mesmo. De que 
parece assim... é que aí, eu é quem estou relacionando isso à questão 
da afetividade, das questões mais emocionais: 

[...]Tipo assim oh... é pra saber fazer isso que a gente, que a gente 
classifica como isso é exato, tem que ser alguém mais racional que não 
pode ter muito aflorada essas questões das... afetivas. Aí na outra 
parte que diz a questão de pedagogia, aí assim, exige maior 
flexibilidade tal, aí parece que mulher se desempenha melhor isso aí. 
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Eu discordo disso. Tô dizendo isso e, sempre falo é o que eu percebo 
como se a gente se comportasse assim, mas eu sou totalmente né... 
num... eu discordo de que deve ser assim. Inclusive, eu conheço 
algumas mulheres da área de matemática que são feras assim (risos). 

               Declarações assim revelam haver situações de divisão sexual do 

trabalho, principalmente quando os professores reforçam estereótipos de 

gênero para justificar as desigualdades entre os sexos e, ainda, por naturalizar 

características de uma cultura patriarcalista que segrega as mulheres de acordo 

com a compreensão do que seria adequado e/ou conveniente para elas como 

muito bem explica Bourdieu (2012): 

A dominação masculina encontra assim reunidas todas as condições 
de seu pleno exercício. A primazia universalmente concedida aos 
homens se afirma na objetividade de estruturas sociais e de atividades 
produtivas, baseadas em uma divisão sexual do trabalho de produção 
e de reprodução biológica e social, que confere aos homens a melhor 
parte, bem como nos esquemas imanentes a todos os habitus 
moldados por tais condições, portanto objetivamente concordes, eles 
funcionam como matrizes das percepções, dos pensamentos e das 
ações de todos os membros da sociedade, como transcendentais 
históricos que, sendo universalmente partilhados, impõem-se a cada 
agente como transcendentes (p. 54). 

               Cabe informar que para este autor, o habitus é um sistema de 

disposições, modos de ―perceber, de sentir, de fazer, de pensar‖ que nos levam 

a agir de determinada forma em uma circunstância dada e são adquiridas pela 

interiorização das estruturas sociais. É produto de uma aprendizagem, de um 

processo inconsciente e que se expressa por uma atitude ―natural‖ de 

comportar em um determinado meio. 

Estudos recentes como os de Bian; Leslie e Cimpian (2017) têm mostrado 

que estereótipos de gênero sobre diferenças cognitivas entre homens e mulheres 

são socialmente construídas desde crianças. Ao estudar o estereótipo de que 

homens têm mais capacidades intelectuais do que mulheres quando são 

associados à genialidade e ao brilhantismo os pesquisadores apresentaram 

resultados de quatro estudos realizados com meninas e meninos de 5 a 7 anos e 

apontam que, aos 6 anos, as meninas começam a se sentir menos inteligentes 

que os meninos ―as meninas são menos propensas a acreditar que os membros 

de seu gênero são muito inteligentes". Também aos 6 anos, ―as meninas 

começam a fugir de novas atividades propostas para crianças que são muito, 

muito inteligente‖ (BIAN; LESLIE & CIMPIAN, 2017, p. 389a, tradução nossa).
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 Para os pesquisadores ―muitas crianças assimilam a ideia de 

brilhantismo como uma qualidade masculina desde muito cedo‖ e que ―esse 

estereótipo começa a moldar o interesse da criança assim que é adquirido e 

portanto é possível que reduza as possibilidades de escolha de carreiras que ela 

um dia irá eleger‖ (BIAN; LESLIE; CIMPIAN, 2017, p. 389b, tradução nossa).

 Neste estudo, os pesquisadores constatam que os estereótipos que 

associam os homens, mas não mulheres ao brilhantismo e gênialidade, 

desencorajam a busca das mulheres por muitas carreiras de prestígio e desta 

forma, elas são ―sub-representadas em campos cujos membros prezam pelo 

brilhantismo (como por exemplo, matemática, física, filosofia) e estão 

representadas em proporções menores na obtenção dos diplomas de 

bacharelado e doutorado. Finalmente concluem os autores: ―Quanto mais cedo 

as crianças adquirem a noção de que o brilhantismo é uma qualidade 

masculina, mais forte pode ser a influência em suas aspirações‖ (BIAN; LESLIE; 

CIMPIAN, 2017, p. 389c, tradução nossa). 

Diferentemente dos demais, EH-2 reconhece como as relações de gênero 

se estabelecem como fator condicionante na divisão do trabalho e a forma como 

estas são marcadas pelas representações sobre o ser mulher ou ser homem.  

EH-2: Uma divisão disciplinar que reafirma a dualidade 
homem/mulher. Uma distribuição de carga horária que transfere a 
raiz do preconceito. Então as instituições, os órgãos contratantes em 
educação devem desconstruir tamanha incivilidade. É o que eu penso.  

             Curiosamente, dentre as entrevistadas mulheres, nenhuma delas 

reconhece que há uma relação entre os gêneros e divisão das componentes 

curriculares. Veja por exemplo o argumento usado por EM-3 para justificar a 

sub-representação das mulheres que optam por lecionar nas disciplinas da área 

―dura‖. 

EM-3: [...] no nosso campus é... as disciplinas da área dura são todas 
lecionadas por homens. Só que lá a gente tem a questão do concurso. Lá 
tem concurso específico. A gente abre vaga pra área. [...]Então assim, 
você já faz o concurso sabendo o tipo de disciplina que vai que você vai 
lecionar, entendeu?  [...] mais homens fazem concurso.  

                Infere-se destes depoimentos, como a violência simbólica se inscreve na 

―ordem das coisas‖ avançando de forma sutil ao longo da trajetória de vida de 

cada indivíduo e por onde este passa como conjunto de situações que se 
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apresentam com aparência de neutralidade e arbitrariedade, assim como 

explica Bourdieu (2012):  

E as próprias mulheres aplicam a toda a realidade e, particularmente, às 
relações de poder em que se vêem envolvidos esquemas de pensamento 
que são produto da incorporação dessas relações de poder e que se 
expressam nas oposições fundantes da ordem simbólica. Por 
conseguinte, seus atos de conhecimento são, exatamente por isso, atos 
de reconhecimento prático, de adesão dóxica, crença que não tem que 
se pensar e se afirmar como tal e que "faz", de certo modo, a violência 
simbólica que ela sofre (p. 45). 

                Dessa forma, a visão androcêntrica vai sendo sucessivamente legitimada 

pelas próprias práticas que ela prevê, afinal suas diretrizes são o resultado da 

materialização do preconceito nocivo, estruturalmente instituído contra o 

feminino de forma que não resta às mulheres senão confirmá-lo continuamente.  

Considerações finais 

As representações sociais de gênero interferem na trajetória de vida de 

homens e mulheres na medida em que servem como referencial de peso para 

demarcar os espaços por ele(a)s ocupados. Ao atribuir às mulheres a 

incapacidade de desenvolver o raciocínio lógico e abstrato ou, que estas sejam 

menos racionais e mais emocionais, as deixa em posição de inferioridade no 

campo cognitivo em relação aos homens, fato este que se traduz notadamente 

na reduzida participação das mulheres nos campos de trabalho associados à 

matemática. Uma percepção preconceituosa, estabelecida pela violência 

simbólica, que pode levá-las a se sentirem fora do seu lugar e ratificar a 

dominação masculina na divisão social do trabalho.    

 Com os dados obtidos a partir de pesquisa bibliográfica e documental e 

da realização de entrevistas semiestruturadas com professore(a)s das IES 

baianas, foi possível identificar que há uma sub-representação das mulheres no 

ensino superior de matemática. O número de professoras, em algumas das 

unidades de ensino pesquisadas chega a aproximadamente um terço da 

representação do quadro docente e evidencia também uma menor 

representação feminina em cargos de liderança e chefia.    

 Outro achado interessante dessa pesquisa foi constatar que há uma 

segregação em função do gênero ao concentrar mulheres e homens em áreas 

diferentes no que se refere ordenamento das disciplinas que compõem os cursos 
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pesquisados. As análises mostraram que a maior parte das mulheres é 

responsável pelas disciplinas pedagógicas (que não precisam muito cálculo) 

enquanto os homens são incumbidos de lecionar as disciplinas da área de 

matemática pura.         

 As considerações aqui tecidas não têm a pretensão de serem afirmações 

definitivas nem tampouco inquestionáveis, mas, ao contrário, elas representam 

algumas reflexões sobre a participação feminina no âmbito das instituições de 

ensino superior em matemática que tem suas bases alicerçadas em pilares 

androcêntricos.         

 Entendemos que há uma tendência em negar quando se fala que o 

princípio androcêntrico ainda rege nossas relações, também é verdade que 

muita coisa mudou, no entanto, apesar de contestado, esse princípio está 

impregnado nas estruturas sociais, refletindo consciente e inconscientemente 

nas nossas relações, portanto entende-se que olhar de forma mais atenta e 

crítica para as relações de gênero dentro dos cursos de licenciatura e 

bacharelado em matemática implica problematizar determinadas ―verdades‖ 

cristalizadas na história e contribuir com a importante discussão acerca da 

representatividade das mulheres na universidade brasileira. 

Referências 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 1ª ed. São Paulo-SP: Edições 70, 2011. 

BOURDIEU, P. A dominação masculina. 11ª ed. Rio de Janeiro-RJ: Bertrand 
Brasil, 2012. 

BIAN, L.; LESLIE, S. J.; CIMPIAN, A. Gender stereotypes about intellectual 
ability emerge early and influence children‘s interests. Science, v. 355, n. 6323, 
p. 389-391, 2017.  

BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em: 15 de jun. 2020. 

KIMMEL, M. Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad 
masculina. In: VALDÉS, T.; OLIVARRÍA, J. (Coords.). Masculinidades, poder y 
crisis. p. 49-62. Santiago-CH: Ed. de las Mujeres, 1997. 

LIMA, B. S. Quando o amor amarra: reflexões sobre as relações afetivas e a 
carreira científica. Revista Gênero, v. 12, n. 1, p. 9-21, Niterói-RJ, 2º sem. 2011. 



101 

MAFFIA, D. Crítica Feminista à Ciência. In: COSTA, A. A. A.; SARDENBERG, 
C. M. B. (Orgs.). Feminismo, Ciência e Tecnologia. Salvador-BA: Redor/Neim-
FFCH/UFBA, 2002. 

MARIN, J. G.; GUSMÃO, T. C. R. S. El Machismo Y Las Performances De Las 
Masculinidades Hegemónicas. Revista Práxis Educacional, v. 16, n. 37, p. 508-
524, Vitória da Conquista–BA, Edição Especial, 2020.  

MÜLLER, U. Mujeres en la academia: barreras al acceso. In: SANZ, C. 
Invisibilidad y presencia. Madrid-ES: Instituto de Investigaciones Feministas-
Dirección General de la Mujer, 1995. 

NICOLSON, P. Poder, género y organizaciones. Barcelona-ES: Paidós, 1997. 

SCAVONE, L. Estudos de gênero: uma sociologia feminista? Revista Estudos 
Feministas, v. 16, n. 1, Florianópolis-SC, jan-abr. 2008. 

SCHIEBINGER, L. O feminismo mudou a ciência? Bauru-SP: EDUSC, 2001. 

SOUZA, Â. M. F. L. Gênero, mulheres e feminismos. Salvador-BA: EDUFBA, 
2011. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. 1ª ed. São Paulo-SP: Atlas, 2012. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como finalidade analisar como ocorrem as relações 

sociais de gênero entre os professores/ras dos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Matemática do Estado da Bahia no intuito de identificar e 

descrever as implicações que delas decorrem. As discussões dos resultados no 

desdobrar dos artigos levam a inferir que os professores/ras estão segregados 

em função do gênero entre a Licenciatura e o Bacharelado e entre as disciplinas 

―pedagógicas‖ e a matemática pura.      

 A imersão em referencial com dados históricos foi de grande relevância 

para compreender o movimento de inserção da mulher no ensino formal e no 

magistério, dois fatores que contribuíram para firmar a docência como campo 

de atuação feminino. (Re)visitar o passado também permitiu conhecer a história 

de mulheres matemáticas que notoriamente se destacaram ao longo dos séculos. 

Chamar atenção para a questão da exemplaridade destas matemáticas 

talentosas que alcançaram méritos nos seus espaços de atuação é uma forma de 

incentivar e atrair, em outras mulheres, o desejo de ingressar no campo das 
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ciências exatas. Histórias reais que inspiram e descontroem a pretensa ideia da 

incapacidade feminina para atuar no universo da matemática.  

 Com base na análise de conteúdo da pesquisa foi possível identificar que 

nas IES baianas o contingente de mulheres docentes é menor que o dos homens, 

a contrastar com a maioria feminina discente. O número de professoras, em 

algumas das unidades de ensino pesquisadas chega a aproximadamente um 

terço da representação do quadro docente e, de igual forma é também 

minoritária a representatividade feminina em cargos de liderança e chefia.

 Outro achado interessante dessa pesquisa foi constatar que há uma 

segregação em função do gênero ao concentrar mulheres e homens em áreas 

distintas dos cursos de matemática no interior das Instituições de Ensino 

Superior-IES. Assim, ao analisar como é feita a distribuição das diferentes 

disciplinas que compõem o currículo dos cursos pesquisados, foi identificada 

que a maior parte das ―disciplinas pedagógicas‖ (que não precisam muito 

cálculo) está a cargo das mulheres enquanto os homens são incumbidos de 

lecionar as disciplinas (duras) da área de matemática pura. De modo 

semelhante ocorre entre o Bacharelado e a Licenciatura, comparando o 

quantitativo de pessoas que atuam nestes dois cursos, foi observado que o 

Bacharelado concentra maior quantidade de homens e as Licenciaturas, por sua 

vez, reúne maior número de mulheres.     

 Trazendo os conceitos de habitus, campo, capital e violência simbólica, 

introduzidos por Pierre Bourdieu para o contexto do ensino superior de 

matemática da Bahia, foi possível analisar e compreender o processo de 

hierarquização nos diversos âmbitos sociais, inclusive no contexto do ensino de 

Matemática. A aproximação com os estudos de Bourdieu ajudou a perceber o 

efeito da ―dominação masculina‖ e de ―constantes simbólicas‖ que geram um 

―natural‖ construído de escolhas orientadas que se manifestam de forma sutil, 

quase imperceptível, contudo incrustadas nos modos de pensar, comportar, 

sentir, falar dos professores/ras. A dominação masculina segue sendo ratificada 

na divisão social do trabalho que fazem com que a reprodução da ordem social 

androcêntrica seja mantida e legitimada na docência em matemática, impelindo 

as mulheres para a docência de disciplinas que exigem menos raciocínio e 
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afastando-as das áreas associadas à racionalidade e à objetividade e dos postos 

de maior prestígio.         

 Os resultados aqui apresentados não se restringem ao foco e ao contexto 

desta investigação e provocam outras inquietações que emergem da sua leitura 

e reflexão. Apresentar, portanto, o resultado deste trabalho visa contribuir com 

alguns aspectos para os estudos que associam gênero à matemática na 

perspectiva de desconstruir os diversos estereótipos atribuídos aos gêneros 

enquanto marcador de espaços que às mulheres foram e continuam sendo 

negados, o que na atual conjuntura se reflete, via de consequência, na esfera 

acadêmica e, portanto, na docência de Matemática. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

DADOS PESSOAIS:  

Nome(opcional):____________________________pseudônimo:________________ 
Formação (Graduação)_________________________ 
(Pós-Graduação/mestrado/doutorado)___________________________ 
Instituição de trabalho:_______________CAMPUS/Cidade___________________   

Fone:_______________   E-mail:  __________________________________________                                                          
Data da aplicação: _____/_____/_____ 
 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

Fale-me brevemente sobre a sua trajetória desde quando concluiu a graduação 
até chegar ao quadro de professores da instituição ―A‖ 

Por que escolheu esta profissão? Como se deu a escolha da profissão? Houve 
incentivo: pais, professores(as), artefatos culturais (tais como brinquedo, 
televisão, livros...)? Alguma vez pensou em atuar em outra área?  

Em algum momento você pensou em desistir? Quais foram as dificuldades 
encontradas? 

 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL E EXPERIÊNCIA EM CARGOS DE DIREÇÃO 

E CHEFIA 

Você faz parte ou lidera algum grupo de pesquisa?  

Já exerceu algum cargo de liderança ou chefia (chefe de departamento, líder...)? 
Como foi? ou Por que não?  

 

MATEMÁTICA  

Dentre os seus colegas professores(as), há mais homens ou mulheres no curso 
de  matemática?  

Como é feita a distribuição de C. horária em sua instituição de trabalho? 

Quais disciplinas você costuma ministrar aulas? E atualmente o que está 
ministrando? 

Na ordem de sua preferência, indique as três disciplinas do curso de 
matemática que mais gosta de ministrar aulas. 

 
Qual deve ser o principal motivo pelo qual se justificaria o reduzido número de 
mulheres dentro das profissões diretamente ligadas à matemática?  
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Em relação ao trabalho em áreas de predomínio da matemática, como você 
enxerga a inserção e participação das mulheres? 

Por que tão lentamente as mulheres se inseriram no campo da docência em 
Matemática?   

Há, dentro da matemática, áreas tipicamente femininas? Por quê?  

Há um jeito feminino de dar aulas de matemática?  

Faz alguma diferença algumas disciplinas do curso de licenciatura/bacharelado 
serem ministradas por homens?  

Grande parte das disciplinas (duras) são ministradas por homens. O que você 
pensa a esse respeito?  

Quais as principais dificuldades encontradas no exercício da profissão?  

Considera-se um/a profissional realizado(a)?  

Já pensou em ter uma experiência acadêmica fora do domicílio/Brasil?  

Se já estudou, como foi o processo de saída para estudar/pesquisar 
fora/exterior?  

 

TRABALHO E VIDA FAMILIAR 

Quais as principais dificuldades enfrentadas na sua vida profissional motivadas 
pela sua vida pessoal?  

Como foi/é conciliar a família/vida pessoal e o trabalho?  

Já recusou algum cargo ou outra oportunidade de trabalho (como trabalhar em 
outra universidade ou estudar no exterior) por dificuldades em conciliar família 
e trabalho? Ex: responsabilidade com filhos(as) ou parente mais velho. Já 
deixou de ir a algum compromisso de trabalho ou viagem a congresso em 
função da família?  

Houve algum tipo de conflito com seu companheiro(a) ou filhos(as) por 
dedicar-se muito ao trabalho? Ex: viajar muito, passar muito tempo lendo, no 
computador ou no ambiente de pesquisa.  

 

INTERAÇÃO COM OS(AS) COLEGAS  

Você percebe a existência de ―brincadeiras‖ sexistas no ambiente de trabalho? 
Entre colegas ou entre alunos(as)?  

Essas questões o/a incomodam? Como isso poderia ser evitado? 

Alguma vez foi assediado(a) no seu trabalho?  

Já sentiu preconceito ou discriminação por ser mulher/homem? 
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ANEXO B - PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA REALIZAÇÃO DE 

ENTREVISTA VIA WHATS’APP 

 

A fim de assegurar aos participantes a observância dos direitos que 

fundamentam o TCLE na realização das entrevistas via whats‘App, serão 

adotados os seguintes procedimentos: 

 

1 - Antes da entrevista: 

Enviar uma cópia do TCLE por e-mail para todos os participantes; 

Pedir ao participante que leia, assine e devolva o TCLE por e-mail ou 

Whats‘App. 

2 - No dia da entrevista: 

Certificar se o participante já assinou e devolveu o TCLE por e-mail. 

3 -  No momento da entrevista: 

Perguntar ao entrevistado se prefere responder as perguntas por mensagem de 

texto ou de áudio; 

Comunicar que a entrevista será gravada; 

Perguntar ao participante se ele já leu e se concorda com os termos do TCLE;      

Informar mais uma vez que a participação dele na pesquisa é voluntária; 

Informar que não é obrigatório responder todas as perguntas e, só precisa 

responder quando se sentir confortável em fazê-lo; 

Informar que poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer momento e 

para tanto basta comunicar à pesquisadora; 

Informar que a privacidade das informações será mantida de modo que os 

dados podem ser publicados ou apresentados em eventos, mas o nome e a 

imagem dos voluntários são sigilosos e, portanto, só serão conhecidos pelos 

pesquisadores; 

Isto posto, perguntar ao entrevistado se ele concorda com os termos lidos e se já 

pode dar início à entrevista. 
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APÊNDICE  A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 
TCLE 

Conforme Resoluções nº 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde – CNS 

 

CARO(A) SENHOR(A), 

Este documento é um CONVITE ao(à) Senhor(a) (ou à pessoa pela qual o(a) 

Sr.(a) é responsável) para participar da pesquisa abaixo descrita. Por favor, leia 

atentamente todas as informações que nele constam e, se estiver de acordo, 

rubrique as primeiras páginas e assine a última, no campo adequado. 

 

1. QUEM SÃO AS PESSOAS RESPONSÁVEIS POR ESTA PESQUISA? 

1.1. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 
1.2. ORIENTADOR/ORIENTANDO: 
 

2. QUAL O NOME DESTA PESQUISA, POR QUE E PARA QUE ELA ESTÁ 

SENDO FEITA? 

2.1. TÍTULO DA PESQUISA 

 

2.2. POR QUE ESTAMOS FAZENDO ESTA PESQUISA (Justificativa): 

 

2.3. PARA QUE ESTAMOS FAZENDO ESTA PESQUISA (Objetivos): 

 

 

3. O QUE VOCÊ (OU O INDIVÍDUO SOB SUA RESPONSABILIDADE) 

TERÁ QUE FAZER? ONDE E QUANDO ISSO ACONTECERÁ? QUANTO 

TEMPO LEVARÁ? (Procedimentos Metodológicos) 

3.1 O QUE SERÁ FEITO: 

 

3.2 ONDE E QUANDO FAREMOS ISSO: 

 

3.3 QUANTO TEMPO DURARÁ CADA SESSÃO: 
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4. HÁ ALGUM RISCO EM PARTICIPAR DESSA PESQUISA? (Riscos da 

pesquisa) 

Segundo as ‗leis‘ que tratam da ética em pesquisa com seres humanos no Brasil, 

sempre há riscos em participar de pesquisas científicas. Neste caso, 

classificamos o risco como sendo 

(X) MÍNIMO                         (  )MODERADO                            (  )ALTO 

Na verdade, o que pode acontecer é: (detalhamento dos riscos) 

 

 

Mas para evitar que isso aconteça, faremos o seguinte: (meios de 

evitar/minimizar os riscos): 

 

 

5. O QUE É QUE ESTA PESQUISA TRARÁ DE BOM? (Benefícios da 

pesquisa) 

5.1 BENEFÍCIOS DIRETOS (aos participantes da pesquisa): 

 

5.2 BENEFÍCIOS INDIRETOS (à comunidade, sociedade, academia, ciência...): 

 

 

6. MAIS ALGUMAS COISAS QUE O(A) SENHOR(A) PODE QUERER 

SABER (Direitos dos participantes): 

6.1. Recebe-se dinheiro ou é necessário pagar para participar da pesquisa? 

R: Nenhum dos dois. A participação na pesquisa é voluntária. 

6.2. Mas e se acabarmos gastando dinheiro só para participar da pesquisa? 

R: O pesquisador responsável precisará lhe ressarcir estes custos. 

6.3. E se ocorrer algum problema durante ou depois da participação? 

R: Voce pode solicitar assistência imediata e integral e ainda indenização ao 
pesquisador e àuniversidade. 

6.4. É obrigatório fazer tudo o que o pesquisador mandar? (Responder 
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questionário, participar de entrevista, dinâmica, exame...) 

R: Não. Só se precisa participar daquilo em que se sentir confortável a fazer. 

6.5. Dá pra desistir de participar no meio da pesquisa? 

R: Sim. Em qualquer momento. É só avisar ao pesquisador. 

6.6. Há algum problema ou prejuízo em desistir? 

R: Nenhum. 

6.7. Os participantes não ficam expostos publicamente? 

R: Não. A privacidade é garantida. Os dados podem ser publicados ou 
apresentados em eventos, mas o nome e a imagem dos voluntários são 
sigilosos e, portanto, só serão conhecidos pelos pesquisadores. 

6.8. Depois de apresentados ou publicados, o que acontecerá com os dados e 
com os materiais coletados? 

R: Serão arquivadas por 5 anos com o pesquisador e depois destruídos. 

6.9. Qual a ―lei‖ que fala sobre os direitos do participante de uma pesquisa? 

R.: São, principalmente, duas normas do Conselho Nacional de Saúde: a 
Resolução CNS 466/2012 e a 510/2016. Ambas pdem ser encontradas 
facilmente na internet. 

6.10. E se eu precisar tirar dúvidas ou falar com alguém sobre algo acerca da 
pesquisa? 

R: Entre em contato com o(a) pesquisador(a) responsável ou com o Comitê de 
ética. Os meios de contato estão listados no ponto 7 deste documento. 

 

7. CONTATOS IMPORTANTES: 

Pesquisador(a) Responsável: 

Endereço: 
Fone:                     / E-mail: 
 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da UESB (CEP/UESB) 
Avenida José Moreira Sobrinho, s/n, 1º andar do Centro de Aperfeiçoamento 
Profissional Dalva de Oliveira Santos (CAP). Jequiezinho. Jequié-BA. CEP 
45208-091. 
Fone: (73) 3528-9727 / E-mail: cepjq@uesb.edu.br 
Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08:00 às 18:00 
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8. CLÁUSULA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Concordância do participante ou do seu responsável) 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente e concordo 

☐ em participar do presente estudo; 

☐ com a participação da pessoa pela qual sou responsável. 

Ademais, confirmo ter recebido uma via deste termo de consentimento e 

asseguro que me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

__________________________________ 

          Assinatura do(a) participante  
     (ou da pessoa por ele responsável) 
 
 

Impressão Digital 
                                                                                                             (Se for o caso) 

 

 

9. CLÁUSULA DE COMPROMISSO DOPESQUISADOR 

Declaro estar ciente de todos os deveres que me competem e de todos os 

direitos assegurados aos participantes e seus responsáveis, previstos nas 

Resoluções 466/2012 e 510/2016, bem como na Norma Operacional 001/2013 

do Conselho Nacional de Saúde. Asseguro ter feito todos os esclarecimentos 

pertinentes aos voluntários de forma prévia à sua participação e ratifico que o 

início da coleta de dados dar-se-á apenas após prestadas as assinaturas no 

presente documento e aprovado o projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 

competente. 

                                                                                    Jequié, ___________________ 

 

 

 

__________________________________ 

          Assinatura do(a) pesquisador 
 

 


