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RESUMO 
 

Esta dissertação de Mestrado tem como objetivo refletir e compreender situações sobre 

vivências de mulheres na universidade, problematizando ideias, mensagens e situações 

contidas nos discursos contados por alunas do Ensino Superior, professoras da Educação 

Básica e do Ensino Superior. Para atender os objetivos, a partir de entrevistas 

semiestruturadas, conhecemos a trajetória de seis mulheres e as narramos individualmente, 

capturando enunciados que expressam algum tipo de dominação. Essas narrativas confirmam 

que a sociedade carrega consequências da colonização, as quais são expressas por meio de 

uma sociedade hierarquizada, resultando em dominações sexuais, raciais e classista.  

 

Palavras-chave: Relações de Gênero. Mulheres. Matemática. Feminismo. Feminismos 

decoloniais. Vozes de mulheres. Colonialidade. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this master's degree dissertation is to reflect and understand situations about 

women's experiences in the university, problematizing ideas, messages and situations 

contained on speeches told by students from the university education and teachers of the 

basic and university education. In order to achieve these objectives, from semi-structured 

interviews, we can understand the trajectory of six women and narrate them individually, 

capturing enunciations that express some sort of oppression. These narratives confirm that 

society carries consequences from colonization, which are expressed by a hierarchical 

society, resulting in sexual, racial and classist dominations. 

 

Key-words: gender relations. Women. Mathematic. Feminism. Decolonial feminism. 

Women's voice. Coloniality 
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CAPÍTULO I – PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

 

A Matemática foi considerada, por muito tempo, como uma ciência masculina devido 

ao excesso de rigor e dificuldade, e chegou-se a acreditar que havia algum fator biológico 

para explicar essa predominância. Guacira Louro (2004, p. 41) ressalta que:  

“[...] teorias foram construídas e utilizadas para “provar” distinções físicas, 
psíquicas, comportamentais; para indicar diferentes habilidades sociais, 

talentos ou aptidões; para justificar os lugares sociais, as possibilidades e os 

destinos “próprio” de cada gênero”. (LOURO, 2004, p. 41) 

A associação de enunciados de outros campos fortalece o discurso da superioridade 

masculina. No entanto, as mulheres são biologicamente tão capazes quantos os homens de 

desenvolver conhecimentos nas áreas de exatas. Jessica Cantlon é professora de Neurociência 

do Desenvolvimento na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Carnegie Mellon 

na Pensilvânia. Após realizar ressonância magnética com a finalidade de medir a atividade 

cerebral em crianças entre 3 e 10 anos enquanto elas assistiam um vídeo sobre ideias 

matemáticas, como contagem e adição, a equipe e a professora não encontraram diferenças 

no desenvolvimento cerebral dos meninos e meninas. Segundo ela: 

A ciência não se alinha às crenças populares. Vemos que o cérebro 

masculino e feminino das crianças funciona de maneira semelhante, 
independentemente do sexo, e esperamos recalibrar as expectativas do que 

as crianças podem alcançar em matemática. (CANTLON, 2019) 

Os pesquisadores também utilizaram Teste de Habilidade Matemática Inicial para 

avaliar o desenvolvimento de 50 meninas e 47 meninos, entre 3 e 8 anos. O teste verificou 

que a habilidade matemática era semelhante para ambos os sexos. Nesse sentido, Elvira Lima 

também aponta que: 

Não há, nas pesquisas de ponta, nenhuma evidência de que o homem seja 
mais apto a aprender o conhecimento formal nem que haja determinação 

genética na formação da inteligência. O que as neurociências têm nos 

revelado é que a inteligência, a capacidade de tomar decisões e a resolução 

de problemas são características da espécie humana e se desenvolvem ao 

longo da vida, em ambos os sexos, como resultado de um diálogo entre o 
biológico (corpo e cérebro) e o contexto (natureza e cultura). LIMA (2005, 

p. 64) 

 Dessa forma, é possível verificar que há uma naturalização das questões de gênero e 

é necessário desvendar e explicitar as discriminações e preconceitos a elas associadas. 

Embora, por vezes, não sejam notadas as práticas sociais que envolvem indícios desta 
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concepção e possamos duvidar da existência dessas marcas, combater os estereótipos é 

combater as relações autoritárias e promover a igualdade de condições entre homens e 

mulheres para a aprendizagem da matemática.  

Embora o conceito de gênero seja recente no campo das ciências sociais e das 

pesquisas em Educação, as chamadas “relações de gênero” estão associadas ao campo de 

estudo das relações entre mulheres e homens. A utilização do conceito da palavra gênero no 

presente trabalho “está ligada diretamente à história do movimento feminista 

contemporâneo” (Louro, 1997, p.14).  

Afirmar que é uma ciência masculina deixa uma lacuna na história, pois muitas 

mulheres estão envolvidas diretamente no desenvolvimento da Matemática. Contudo, os 

livros didáticos de matemática não apresentam nomes de mulheres, de uma maneira geral. 

Outro agravante é analisar as questões que são apresentadas as quais, em sua maioria, 

colocam o sexo feminino em posições subalternas. Para Louro (1997, p. 19):  

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, 

mas é a forma como essas características são representadas ou valorizadas, 

aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o 

que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um dado 

momento histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de homens 

e mulheres numa sociedade importa observar não exatamente seus sexos, 
mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. (LOURO, 1997, 

p. 19) 

Tal discurso é uma convenção social e cultural e que ainda norte ia, mesmo que 

imperceptivelmente, o inconsciente das meninas nas escolas.  

Para melhor compreensão da exclusão e distanciamento da mulher com as ciências 

exatas, é necessário um breve retrato histórico a fim de entender a trajetória da humanidade 

e as construções sociais que evidenciaram a naturalização das questões de gênero. Desde a 

época de colonização do Brasil, a sociedade brasileira se constitui a partir de pilares do 

eurocentrismo, do patriarcalismo e estereótipos que colocam a mulher em um papel de 

submissão e subalternidade diante da figura do homem. Na Matemática, em específico, os 

melhores teoremas e maiores descobertas estão associados a homens. Fernandes (2006, p. 

39) concorda quando diz:  

Tomando como referência o conceito de campo de Bourdieu (2002), o 

campo da matemática é um lugar onde os atores (matemáticos) travam uma 

luta em torno de interesses específicos, que caracterizam a área. A 

dominação deste campo é garantida pela acumulação de capital 
(conhecimentos matemáticos avançados) que representa um certificado de 

competência historicamente conquistado e conservado pelos homens. Esta 

realidade é destacada na formação básica, pois nos livros didáticos os 



11 
 

principais teoremas e procedimentos da matemática homenageiam 

matemáticos famosos, nomeando-os com o seu nome, a exemplo do 

Teorema de Tales de Milleto, o Teorema de Pitágoras, do Teorema de 

Fermat, do Algoritmo de Euclides, do Crivo de Erastóstenes. 
(FERNANDES, 2006, p. 39-40) 
 

Por certo, as mulheres são muito importantes no campo da Matemática. No entanto, 

são poucas que se destacaram quando comparadas com o número de homens. Hipátia de 

Alexandria (370 - 415), Maria Gaetana Agnesi (1718 - 1799), Sophie Germain (1776 - 1831) 

e Amalie Emmy Noether (1882 - 1935) são exemplos de mulheres que contribuíram para a 

Matemática, mas são invisibilizadas no campo.  

À mulher sempre coube o papel de se cuidar da casa, reproduzir e obedecer. 

Sobretudo, no Brasil Colônia, a mulher foi vista como mercadoria, sendo comercializada 

entre homens. Desde a época da escravidão, há registros sobre a luta de mulheres pela 

emancipação e empoderamento, onde buscam seus lugares. Segundo Muraro (1993, p.6), 

“Ao contrário da mulher, que possuía o ‘poder biológico’, o homem foi desenvolvendo o 

‘poder cultural’ à medida que a tecnologia foi avançando”.  

O PISA (Programme for International Student Assessment) é um estudo abrangente 

sobre as relações de gênero e desempenho educacional com alunos matriculados a partir do 

7º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 15 anos, coordenado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e conta com o apoio de uma 

coordenação nacional em cada país participante. A metodologia utilizada por esse estudo se 

dá por meio de um questionário contextual, com duração de 35 minutos, buscando respostas 

sobre o histórico familiar, suas oportunidades e seus ambientes de aprendizagem. Também 

são disponibilizados questionários sobre familiaridade com tecnologias de informação, 

carreira educacional dos alunos, além de ter um questionário específico para os pais e um 

para os professores. O resultado do programa revela grandes diferenças nesse âmbito. O 

estudo aponta que meninas, mesmo aquelas que possuem alto desempenho escolar, tendem 

a ter baixo desempenho em comparação com os meninos quando são levadas a formular ou 

interpretar situações matemáticas e evidencia que os pais esperam que os filhos meninos 

trabalhem em área da ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. Além disso, o PISA 

constatou que, em média, dentre os países da OCDE, menos de 5% das meninas pensam em 

seguir uma carreira que envolvam matemática. Enquanto que, em praticamente todos os 

países, a quantidade de meninos pensando em carreiras no campo matemático excede o 

número de meninas. 



12 
 

Hoje, mulheres alcançaram algumas conquistas, mas continuamos em busca da 

igualdade. O estereótipo de “inferiores a homens” ainda é forte e se realça na área das ciências 

exatas. Em sala de aula, é possível ver meninas e meninos pertencentes a mundos diferentes, 

com interesses e desejos distintos. Em virtude dessas diferenças, são criadas  expectativas 

sobre a masculinidade e a feminilidade. Meninas são rotuladas como organizadas, logo se 

destacam em Língua Portuguesa e Artes, por exemplo, enquanto que os meninos são 

bagunceiros, gostam de Matemática e praticam esportes. Há alguns estudos que apontam que 

o desempenho das meninas é influenciado pelo grau de emoções negativas que os professores 

do ensino fundamental possuem em relação à matemática. Jo Boaler (2018, p.8) argumenta 

que:  

Essa diferença de gênero provavelmente ocorre porque as meninas se 

identificam com suas professoras, sobretudo no ensino fundamental. As 
meninas rapidamente absorvem as mensagens negativas das professoras 

sobre matemática, do tipo que com frequência é transmitido generosamente, 

como: “Sei que é muito difícil, mas vamos tentar fazer” ou “Eu era ruim em 

matemática na escola” ou “Nunca gostei de matemática”. (BOALER, 2018, 

p. 8)  

De modo geral, essas questões são imperceptíveis, no entanto, isso indica a 

naturalização desse agravante. Não perceber como as relações de gênero influenciam 

negativamente na conexão das mulheres com a Matemática é desperdiçar oportunidades de 

crescimento e enriquecimento do campo matemático. Diz Foucault (1988, p.96):  

... não se deve imaginar um mundo do discurso dividido entre o discurso 

admitido e o discurso excluído, ou entre o discurso dominante e o dominado; 

mas, ao contrário, como uma multiplicidade de elementos discursivos que 
podem entrar em estratégias diferentes. (...) Os discursos, como os silêncios, 

nem são submetidos de uma vez por todas ao poder, nem opostos a ele. É 

preciso admitir um jogo complexo e instável em que o discurso pode ser, ao 

mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, escora, 

ponto de resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta. O discurso 
veicula e produz poder; reforça-o mas também o mina, expõe, debilita e 

permite barrá-lo. Da mesma forma, o silêncio e o segredo dão guarida ao 

poder, fixam suas interdições; mas, também, afrouxam seus laços e dão 

margem a tolerâncias mais ou menos obscuras. (FOUCAULT, 1988, p. 96)  

 Esta dissertação de Mestrado tem como objetivo  refletir e compreender como a 

mulher é acolhida, vista e sentida no campo da Matemática, na universidade, 

problematizando possíveis ideias e mensagens contidas nos discursos de alunas do Ensino 

Superior, professoras da Educação Básica e do Ensino Superior. Dessa forma, 

apresentaremos a estrutura do trabalho nos parágrafos a seguir.  
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 No capítulo 1, Para início de conversa, apresentamos um relato em primeira pessoa 

da autora deste trabalho. É de suma importância que uma breve trajetória seja compartilhada 

para que entendamos a essência da investigação. Ainda no primeiro capítulo, são 

apresentadas as questões de pesquisa, especificando o objetivo geral e os objetivos 

específicos desta dissertação.  

No capítulo 2, Ouvindo autoras e trazendo para o debate, realizamos uma revisão de 

literatura a qual define e expõe a ideia de gênero utilizada neste trabalho. Além disso, buscou-

se conceituar Colonialismo a partir de quatro eixos (poder, saber, ser e gênero) e apresentar 

uma breve trajetória da educação, sob a ótica de gênero, e do feminismo no Brasil. No final 

do capítulo, apontamos sobre feminismos decoloniais e sua importância. 

 No capítulo 3, Caminho metodológico, descreveu-se o caminho metodológico 

utilizado para o desenvolvimento e análise de dados da pesquisa. Além disso,  apresentou-se 

a concepção de alguns autores as quais serviram de apoio para a realização  desta etapa do 

trabalho. Foi trazido também as ideias principais da entrevista, contou-se um pouco sobre 

cada entrevistada, contando sobre área de atuação de cada uma. 

 No capítulo 4, Vozes de mulheres na academia, são apresentadas as seis narrativas a 

partir das entrevistas feitas, analisando e refletindo as falas de cada uma. 

Nas considerações finais, conclui-se as análises gerais das narrativas, encontrando 

situações que, de certa maneira, se coincidem. Foram retomadas as questões de pesquisas e 

os objetivos, além de instigar futuras discussões.
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1.1 Ouvindo a minha voz  

 

Na posição de mulher, aluna e professora na Educação Básica, tenho observado 

posturas e perspectivas carregadas de enunciados preconceituosos voltadas à presença 

feminina na área das exatas, sobretudo, na Matemática. Presumo que é necessário apresentar, 

no início desta pesquisa, um pouco da minha trajetória percorrida desde a formação na Escola 

Básica, transitando por minha formação inicial e continuada, irrompendo a minha atuação 

como docente, uma vez que, a essência da investigação está intimamente relacionada a 

questionamentos e vivências pessoais. 

Ainda criança, por volta dos cinco ou seis anos, sempre respondia que queria ser 

professora de Matemática quando eu era abordada com a pergunta “o que você quer ser 

quando crescer?”. Talvez, o encanto com os números ou a abordagem da professora da 

educação infantil tenham me deixados encantada com a disciplina.  

Enquanto aluna no Ensino Fundamental I, passei a ter muita dificuldade com os 

cálculos. Notas baixas na disciplina eram comuns. Lembro-me de questionar o motivo de ser 

tão abaixo da média, mesmo que eu me esforçasse ao máximo, eu realmente achava que 

nunca iria aprender. Os meus pais nunca foram bons nessa área e eu internalizei que não 

precisava ser também. No entanto, a minha avó passou a me convencer que eu era capaz.  

Ao ingressar no Ensino Fundamental II, a dificuldade aumentou. Agora, as notas 

baixas vinham acompanhadas de recuperações paralelas. Ao iniciar o último ano do ensino 

fundamental, decidi mudar esse quadro. Houve uma transição da menina que acertava 

somente o nome para a que gabaritava as provas. Cabe aqui ressaltar que eu tive de me 

esforçar bastante para que fosse vista como boa na disciplina.  

Durante o Ensino Médio, embora tivesse facilidade nos conteúdos de exatas, enfrentei 

dificuldades para obter destaque e reconhecimento. Por outro lado, passei a perceber que os 

meninos eram facilmente reconhecidos. Parecia bem comum a naturalização da ideia que as 

meninas deveriam ter aptidão para áreas como Artes, Português e Filosofia, enquanto que os 

meninos deveriam ser de Matemática, Física e Química. Isso era bem comum de verificar ao 

observar que o curso técnico em Informática, carregado de matéria de exatas, por exemplo, 

tinha três ou quatro meninas e trinta meninos. Enquanto que o curso de Administração, 

carregado de matérias de humanas, a situação era invertida.  

Lembro-me que, em minha sala, somente dois alunos tinham facilidade em exatas, 

um menino e eu. No entanto, quem vivia sempre em evidência? Ele. Não que isso importasse, 
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mas a de se questionar: será que não estaria naturalizado a ideia que meninas não são tão 

boas quanto os meninos? 

Ao decidir que faria graduação na área da licenciatura em Matemática, houve 

estranheza e enunciados de invalidação tanto dos outros alunos quanto dos professores e até 

mesmo da família. Ouvi de uma professora de Matemática que não era para eu fazer isso com 

a minha inteligência e questionamentos do tipo “por que não usa a Matemática na 

engenharia?”, “eu não recomendo que você siga essa área, você vai se arrepender”.  Em 

alguns momentos, confesso que surgiu um desejo de não seguir esse caminho e escolher outro 

curso. Eram tantas frases de desaprovação que eu realmente não sabia se queria mesmo ser 

professora. Foi quando, ainda no ensino médio, comecei a dar aulas particulares e percebi 

que gostava da área e deveria seguir o meu instinto.  

Decidida a ingressar nessa área, consegui aprovação para a graduação em licenciatura 

em Matemática na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Durante a formação 

inicial, não enfrentei dificuldades e preconceitos, uma vez que, minha turma era constituída, 

em maioria, por mulheres e o relacionamento era repleto de companheirismo, união e apoio, 

tanto da parte docente quando da parte discente.   

No entanto, ao começar a procura pela inserção no mercado de trabalho, ainda no 

primeiro período, encontrei barreiras além a de não possuir experiência. Notei enunciados 

preconceituosos e que, por vezes, ferem-nos e impedem, nós mulheres, de conseguir uma 

colocação. Lembro-me que, em meu primeiro dia de aula em um estágio numa escola pública 

de Duque de Caxias, os alunos perguntavam se o professor já havia chegado. A professora 

estava ali e era eu. Recordo-me também que o professor titular passou a questionar, com a 

direção, se eu era capaz de estar ali. Por vezes, ouvi a frase “você é professora de Matemática? 

Mas nem tem jeito”, “Normalmente, professor de Matemática é homem”. 

Questiono-me: Qual jeito? Como precisa ser um professor de Matemática? Em qual 

estereótipo eu preciso me encaixar? Quem decidiu como deve ser um professor de 

Matemática? Por que não pode ser mulher?  

Em sala de aula, esbarrei com inúmeras situações voltadas às relações de gênero. 

Precisei mostrar o quanto sou capaz de estar em sala e o quanto sei os conteúdos ensinados. 

Foram incontáveis as vezes em que fui desafiada e testada por algum aluno e até mesmo 

professores. O erro de um professor homem é bem mais aceitável que o erro de uma 

professora mulher. Ao iniciar em um curso preparatório, eu era a única professora de 

matemática do curso. Era nítido o preconceito e o quanto precisei provar que eu sabia 

matemática. Fora isso, a carga horária dos professores homens sempre era maior do que a 
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minha, independente do tempo em que estavam trabalhando naquele local. Por se tratar de 

um ambiente totalmente machista, deparei-me também com situações de assédio onde, por 

vezes, precisei me posicionar e exigir respeito.  

Não posso deixar de comentar que, excluindo esses pontos, trabalhar nesse lugar foi 

de grande importância para construir quem eu sou atualmente e enriquecer a minha forma de 

lecionar.  

Além disso, em sala, é evidente o quanto as meninas se sentem inferiores e 

menosprezadas quando se trata da Matemática. Por exemplo, já constatei situações onde as 

dúvidas das meninas eram ridicularizadas, o que acabava por estimular participação deles e 

o silenciamento delas. O silenciamento gera dificuldades, atrapalha o aprendizado, influencia 

negativamente na autoestima e contribui para confirmação da concepção de gêneros a partir 

de papéis dicotomizados, onde meninas e meninos agem como se existisse tarefas 

apropriadas para eles e para elas. Por vezes, essas questões de gênero se tornaram quase 

imperceptíveis, no entanto, fizeram-se presentes ao longo da minha trajetória. 

Iniciei o Mestrado em Ensino da Matemática e me deparei com um ambiente 

agregador, com discussões e reflexões além daquela Matemática que é vista na graduação. 

Foi nesse ambiente que me senti confortável em dar voz às minhas inquietações acerca de 

como tanto eu, quanto outras mulheres se sentem e se veem na área de exatas.  Confesso que, 

antes do mestrado, nunca havia parado para pensar nessas questões e nem sentia que isso é 

algo importante a ser discutido.  

Durante as aulas do Programa e em conversas com os meus orientadores, senti o quão 

necessário é expor sobre nossas vivências e experiências, dando vozes às  pessoas que não 

ouvidas e dando acalanto a sentimentos calados e aprisionados dentro de mulheres.  

1. 2 Questões de pesquisa   

 

Desde a infância, recebemos a educação estabelecida por meio de regras e, algumas 

dessas, reafirmam papéis sociais que foram estabelecidos de acordo com o gênero. Por vezes, 

podemos notar que a sociedade padroniza as relações por meio de um modelo de sujeito 

masculino, branco e heterossexual, marginalizando qualquer um que não obedeça a uma 

característica desse padrão. Inconscientemente ou não, a sociedade inclina-se a confirmar e 

manter esse paradigma.  
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Nos livros didáticos, as mulheres aparecem, em sua maioria, como domésticas e 

donas de casa, enquanto que os homens são sempre os provedores do sustento, grandes 

empresários, arquitetos e homens de sucesso. 

Essas questões de gênero não são refletidas somente nos livros didáticos, mas também 

em relações entre professores e professoras de matemática, por meio de atitudes, discursos, 

enunciados que expõem preconceitos. Souza e Fonseca (2017, p.5) confirmam que essas 

atitudes “geram relações desiguais entre eles e elas e que ultrapassam o espaço escolar, 

reforçando um certo lugar ocupado pelas mulheres na sociedade ocidental”.  

O objetivo geral deste trabalho é compreender e refletir situações acerca da vivência 

de professoras de matemática no ambiente acadêmico e profissional, problematizando as 

mensagens, que são transmitidas direta e indiretamente, e ideias contidas em discursos, 

episódios e atitudes relatadas através de suas falas.  

O objetivo geral se desdobra em objetivos específicos que serão elencados abaixo: 

a) ouvir as vozes de professoras de matemática, refletindo sobre suas experiências e 

vivências;  

b) narrar essas experiências, compartilhando as práticas, angústias, denúncias e 

inquietações;  

c) entender como as relações de gênero e as consequências da colonialidade se 

manifestam em espaços compartilhados e ultrapassam o espaço escolar;  

d) capturar enunciados que expressam distinções e desigualdades entre homens e 

mulheres;  

e) desengatilhar armadilhas configuradas com a intenção de invisibilizar mulheres e sua 

identidade profissional docente, bem como conquistas adquiridas através do 

feminismo.  
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CAPÍTULO II – OUVINDO AUTORAS E TRAZENDO PARA O 

DEBATE 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos o referencial teórico e a revisão de literatura sobre 

ideias e concepções fundamentais para o estudo e entendimento dos dados obtidos nesta 

pesquisa. É de suma importância entender o conceito de Gênero a partir de diversos autores, 

bem como conhecer um pouco sobre feminismo e entender a noção de Colonialidade e seus 

quatro eixos.  

 O capítulo é dividido em quatro seções: na primeira seção, apresentaremos os 

conceitos de gênero à luz de Scott (1989) e Louro (2001); a segunda seção traz conceitos e 

contexto da colonialidade a partir de autores como Quijano (2005), Mignolo (2003) e as 

autoras Lugones (2014) e McClintock (2010); na terceira, é narrada de forma resumida a 

trajetória da educação a partir de uma ótica do gênero; na quarta seção, é retratada a trajetória 

do feminismo sob a ótica de duas ondas; na última seção, reunimos os construtos teóricos 

que foram apresentados ao longo do capítulo e discutimos acerca dos feminismos decoloniais 

de Lugones (2014).  

 

2.1 Sobre gênero  

 

As pesquisas e discussões sobre relações de gênero são recentes no campo da 

Educação Matemática no Brasil e, dificilmente, são constituídas como o foco das 

investigações. As abordagens mais comuns, utilizadas por historiadores, são divididas em 

duas categorias: descritiva e de ordem casual. A primeira categoria se refere à presença de 

realidades que não são interpretadas e explicadas. A segunda é por meio da elaboração de 

teorias, as quais procuram entender como e porque possuem determinada forma. Para Scott 

(1989, p. 13): 

No seu uso recente mais simples, “gênero” é sinônimo de “mulheres”. Livros 

e artigos de todo o tipo, que tinham como tema a história das mulheres, 

substituíram durante os últimos anos nos seus títulos o termo de “mulheres” 

pelo termo de “gênero”. (SCOTT, 1989, p. 13) 

No entanto, ainda para Scott (1989), “‘gênero’ tem uma conotação mais objetiva e 

neutra do que ‘mulheres’” e esse uso reflete na ideia de que o mundo das mulheres está 
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contido no mundo dos homens e, além disso, é subalternizado nesse mundo, uma vez que 

sugere que tudo o que diz respeito às mulheres é impreterivelmente dados sobre os homens. 

Para o autor, o conceito de gênero é utilizado para se referir às relações sociais entre ambos 

os sexos e, Para Scott (1980, p. 14): 

“o seu uso rejeita explicitamente as justificativas biológicas, como aquelas 

que encontram um denominador comum para várias formas de subordinação 

no fato de que as mulheres têm filhos e que os homens têm uma força 
muscular superior” (Scott, 1980, p. 14). 

No que se refere às posições teóricas, historiadores (as) feministas resumiram em três. 

A primeira posição é voltada para uma perspectiva inteiramente feminista a qual busca 

explicar as origens do patriarcado. Nessa busca, é detectada a dominação do masculino sobre 

o feminino e a reprodução como fator principal do patriarcado, uma vez que “o princípio da 

continuidade de geração restitui a primazia da paternidade e obscurece o labor real e a 

realidade social do trabalho das mulheres no parto” (Scott, 1989, p. 16).  

 A segunda posição é a partir de uma tradição marxista, cujo compromisso é voltado 

para as críticas feministas. Para Mackinnon, em Scott (1989, p. 801), “a sexualidade é para 

o feminismo o que o trabalho é para o marxismo: o que nos pertence mais e, no entanto, nos 

é mais alienado”. Os seus primeiros debates eram voltados para questionamentos acerca do 

capitalismo e sua divisão sexual do trabalho, bem como os modos de reprodução, o 

reconhecimento do fato de que os sistemas econômicos não determinam diretamente as 

relações de gênero, uma vez que a subordinação das mulheres é vista antes do capitalismo e 

continua sob o socialismo. Para Scott, essa abordagem evita divergências extremas de 

posição, por outro lado, torna uma teoria íntegra, uma vez que remete às relações entre sexo 

às relações de produção. 

A última posição é inspirada nas escolas de pós-estruturalismo francês e nas teorias 

anglo-americanas como meio para explicar a produção e reprodução da identidade de gênero. 

A escola francesa é baseada nas leituras estruturalistas e pós-estruturalistas de Freud e possui 

Jacques Lacan como figura central. Por outro lado, a escola anglo-americana dedica-se aos 

termos de teorias de relações de objeto. No entanto, em comum, essas duas escolas 

concentram-se nas primeiras etapas do desenvolvimento da criança, essa centralidade tem o 

objetivo de encontrar indicações sobre a formação da identidade de gênero. 

 Scott (1989) define gênero a partir de duas partes, as quais vamos chamar aqui de 

proposições, e várias subpartes ligadas entre si, mas que deveriam ser analiticamente 

distintas:  



20 
 

1. gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas 

entre os sexos. Essa afirmação implica em quatro elementos que são relacionados entre si:  

● símbolos culturais que lembram representações múltiplas, como as figuras de 

Eva e Maria na tradição cristã, onde a primeira representa o pecado e a 

segunda, santidade, bem como corrupção e inocência, respectivamente; 

● conceitos normativos que colocam em evidência interpretações do sentido dos 

símbolos que tentam limitar e conter suas possibilidades metafóricas. Tais 

conceitos podem ser vistos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas ou 

políticas, por exemplo, quando afirmam e direcionam o sentido do feminino 

e do masculino; 

● inclusão de uma concepção de política bem como uma referência às 

instituições e à organização social. Um exemplo vem da tradição religiosa em 

tentar resgatar o papel, dito tradicional, da mulher. A intenção é fixar e 

confirmar a natureza histórica dos sexos. Alguns históricos reduziram as 

questões de gênero ao sistema de parentesco, onde a família e o universo 

doméstico é o fundamento da organização social. No entanto, Scott (1989, p. 

29) considera que  

O gênero é construído através do parentesco, mas não exclusivamente; ele é 

construído igualmente na economia, na organização política e, pelo menos 

na nossa sociedade, opera atualmente de forma amplamente independente do 

parentesco.  

● identidade subjetiva. Se, por um lado a psicanálise proporciona uma teoria 

importante para a reprodução de gênero, por outro, a autoria fica cética, uma 

vez que “Mesmo se a teoria lacaniana pode ser útil para a reflexão sobre a 

construção de identidade de gênero, os(as) historiadores(as) precisam 

trabalhar de forma mais histórica.” (Scott, 1989, p. 29). Ainda segundo a 

autora, 

Os(as) historiadores(as) devem examinar as maneiras como as identidades de 

gênero são realmente construídas e colocar os seus achados em relação com 

toda uma série de atividades, organizações sociais e representações culturais 

historicamente situadas.   

2. gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. De acordo com essa 

proposição, gênero é um campo por meio do qual o poder é articulado. Sendo assim, Scott 

(1989) ressalta que “o gênero não é o único campo, mas parece ter cons tituído um meio 

persistente e recorrente de tornar eficaz a significação do poder no ocidente nas tradições 
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judaico-cristãs e islâmicas”. No entanto, os conceitos de poder nem sempre se referem ao 

gênero em si. Para Maurice Godelier (1981), citado em Scott (1989, p. 22-23),  

“Não é a sexualidade que produz fantasmas na sociedade, mas sobretudo a 

sociedade que fantasma na sexualidade, o corpo. As diferenças entre os 

corpos, que são ligadas ao sexo, são constantemente solicitadas para 

testemunhar as relações e fenômenos sociais que não têm nada a ver com a 

sexualidade. Não só testemunhar, mas testemunhar a favor, isto é, legitimar.” 

(SCOTT, 1989, p. 22-23) 

Antes da década de 70, o conceito de gênero estava associado aos “papéis dos sexos”,      

o qual reconhecia que identidade era dependente dos papéis que os indivíduos exercem na 

sociedade. É importante observar que esses papéis são exercidos em uma sociedade que muda 

ao longo do tempo e sobre estruturas sociais que podem ser múltiplas como, por exemplo, 

ser, amiga e trabalhadora. Chanter (2011) pondera que “assim como muda o status de uma 

pessoa, também muda o seu papel, ou função social”.  

Embora o conceito de gênero seja recente no campo das ciências sociais e das 

pesquisas em Educação, as chamadas “relações de gênero” estão associadas ao campo de 

estudo das relações entre mulheres e homens. Para (SOUZA; CARVALHO, 2003, p. 8): 

[...] o conceito de gênero, desenvolvido pela teoria feminista na década de 

80, refere-se a um sistema de relações de poder baseadas em um conjunto de 

qualidades, papéis, identidades e comportamentos opostos atribuídos a 

mulheres e homens. As relações de gênero (assim como as de classe e raça 
ou etnia) são determinadas pelo contexto social, cultural, político e 

econômico. Enquanto o sexo (parte biológica – órgãos) é determinado pela 

natureza, pela biologia, o gênero é construído historicamente, sendo, 

portanto, variável e mutável. (SOUZA; CARVALHO, 2003, p. 8).  

 Sendo assim, ao falar de gênero, estaremos nos referindo a feminilidades e a 

masculinidades, as quais se referem a uma construção cultural que é contínua, porém 

inconclusiva. Visto isso, a próxima seção apresenta algumas ideias sobre o colonialismo que 

serão primordiais para entendimento do trabalho. 

2.2 Sobre o Colonialismo: conceitos e contexto 

 

 Inicialmente, é importante pontuar algumas diferenças entre colonialismo e 

colonialidade. O colonialismo está ligado à chegada de um povo, denominado colonizador, 

a um território de outro povo, com identidade diferente, chamado de povo colonizado. Com 

a intenção de obter riquezas e utilizar o trabalho desses povos, os colonizadores utilizam de 
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força militar ou política, ou seja, os colonizadores passar a ficar sob os interesses de quem os 

coloniza.  

Colonialidade, por sua vez, é expressa por meio do colonialismo, mantendo as 

relações de poder que surgiram a partir das práticas e discursos de colonização e reforçando 

a exploração. Colonialidade vai além do colonialismo, pois está voltada para a manutenção 

do padrão de relações poder, o que tem por finalidade a obtenção da naturalização de 

hierarquias raciais, de gênero e cultura, por exemplo. Essa naturalização acaba por reproduzir 

as relações de dominador e dominado, o que subalterniza os conhecimentos de quem é 

explorado. Cabe ressaltar que, apesar do colonialismo ter acabado, a relação de colonialidade 

segue ininterrupta entre os poderes, saberes e modos de vida. Para Restrepo e Rojas,   

A colonialidade é um fenômeno histórico muito mais complexo [que o 

colonialismo] que se estende o presente e se refere a um padrão de poder 
que opera através da naturalização de hierarquias territoriais, raciais, 

culturais e epistêmicas, possibilitando a reprodução de relações de 

dominação; este padrão de poder não apenas garantia a exploração pelo 

capital de alguns sobre outros em escala mundial, se não também a 

subalternização e obliteração dos conhecimentos, experiências e formas de 
vida daqueles que assim são dominados e explorados. (RESTREPO, 2010, 

p. 15) [tradução nossa].1 

A seguir, são apresentadas quatro perspectiva de Colonialidade: Poder, Saber, Ser e 

Gênero. A colonialidade do poder, elaborada por Anibal Quijano, é expressa no domínio 

político, territorial e no controle das matérias primas em torno do capital e do mercado 

mundial. A colonialidade do saber é voltada para uma visão epistemológica, ou seja, 

relacionada à produção do conhecimento produzido pelas ciências. Walter Mignolo, 

considerado o pioneiro no uso da concepção da colonialidade do ser, dialoga sobre a vivência 

na colonialidade em uma perspectiva eurocêntrica. Lugones e McClintock questionam o 

motivo da colonialidade de gênero não ser vista, naturalmente, como uma questão de 

colonialidade, uma vez que, em todos os padrões, as mulheres são invisibilizadas.  

 

 

 
1 La colonialidad es un fenómeno histórico mucho más complejo[que el colonialismo] que se extiende hasta 

nuestro presente y se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías 

territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación; este 
patrón de poder no sólo garantiza la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala mundial, 
sino también la subalternización y obliteración de los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes 

son así dominados y explotados.(RESTREPO, 2010, p. 15) 
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2.2.1 Colonialidade do poder  

 

A América foi constituída como a primeira identidade da modernidade, uma vez que 

se compõe como o espaço pioneiro a determinar um padrão de poder. A ideia atual de raça 

não era conhecida antes da América e uma explicação a isso se dá devido às diferenças 

fenotípicas entres os povos conquistados em contraposição aos conquistadores. Baseadas 

nisso, algumas identidades sociais, como índios, negros e mestiços, foram definidas. Dessa 

forma,      diversos termos que indicavam procedência geográfica ou país de origem 

assumiram conotação racial. Foi nesse contexto que, conforme as relações sociais se 

transformaram em relações de dominações, as identidades foram relacionadas às hierarquias 

e relações de poder. Os negros, por exemplo, eram considerados mais importantes que os 

índios, uma vez que exerciam participação importante na economia, pois a sociedade 

dependia de seu trabalho. Por outro lado, os exploradores eram chamados de brancos.  

 Nesse mesmo período, o capitalismo foi estabelecido como uma estrutura de relações 

de produção. Todas as formas de exploração do trabalho e de controle giravam em torno da 

relação capital e mercado mundial. Para Quijano (2005, p. 119): 

Na medida em que aquela estrutura de controle do trabalho, de recursos e de 

produtos consistia na articulação conjunta de todas as respectivas formas 
historicamente conhecidas, estabelecia-se, pela primeira vez na história 

conhecida, um padrão global de controle do trabalho, de seus recursos e de 

seus produtos. E enquanto se constituía em torno de e em função do capital, 

seu caráter de conjunto também se estabelecia com característica capitalista. 

(QUIJANO, 2005, p. 119)  

     Estabeleceu-se raça como categoria mental e capitalismo como estrutura de relação 

de produção. Tanto raça, quanto a divisão de trabalho passaram a ser associadas entre si, 

embora não existisse uma dependência entre elas e passou a haver uma divisão racial. Foi 

nesse período que a Coroa de Castela decidiu pelo fim da escravidão dos índios com receio 

de uma supressão. No entanto, os negros foram reduzidos à escravidão enquanto que 

espanhóis e portugueses recebiam salários, poderiam exercer atividades como comerciantes, 

agricultores e artesãos independentes. Além disso, somente os nobres podiam ocupar os 

lugares de civil, militar e outros postos altos. Dessa forma, cada configuração de controle de 

trabalho era associada a uma raça em específico e, assim, para Quijano (2005, p. 119) 

“uma nova tecnologia de dominação/exploração, neste caso raça/trabalho, 

articulou-se de maneira que aparecesse como naturalmente associada, o que, 

até o momento, tem sido excepcionalmente bem-sucedido” (QUIJANO, 

2005, p. 119). 
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Além da localização vantajosa, o trabalho gratuito dos índios, negros e mestiços 

favoreceu a América, que já podiam disputar o controle do comércio mundial, do trabalho e 

dos recursos de produção. Mais tarde, essa vantagem foi reforçada pela expansão e 

dominação colonial branca sobre diversas populações mundiais. Foi em meio ao controle de 

tráfego comercial que um processo de urbanização iniciou nas regiões do Atlântico com a 

intenção de expandir as relações comerciais e iniciar a formação de um mercado regional 

integrado e monetarizado. A Europa Ocidental foi constituída como uma nova identidade 

geocultural e surgia como a sede do controle do mercado mundial. 

A associação racial com determinada estrutura de trabalho e a forma de controle não 

paga desenvolveu a impressão que o trabalho pago era direito dos brancos, além do menor 

salário ser sempre das raças consideradas inferiores. Fatores como estes não podem ser 

explicados sem relacioná-los à classificação racista da população, que é fator recorrente até 

os dias de hoje. 

O termo colonialismo provém em parte do latim (colonia),  que significa terras 

novas para o cultivo, e em parte do grego (sufixo ismo), que significa sistema de ideias. Para 

Cashmore (2000), refere-se “às práticas, teorias e atitudes relacionadas ao estabelecimento e 

manutenção de um império”. Sendo assim, a colonialidade do controle de trabalho 

corroborou para a geografia social do capitalismo, onde a Europa e o europeu integraram-se 

no centro do mundo capitalista. Para Quijano (2005, p. 120),  “o capitalismo mundial foi, 

desde o início, colonial/moderno e eurocentrado”. Com isso, além de concentrar o controle 

do capital, também obteve controle sobre a cultura, o conhecimento e a produção do 

conhecimento. O desenvolvimento do chamado etnocentrismo foi resultado desse êxito da 

Europa. No entanto, diferente dos outros dominadores coloniais e imperiais, além do 

etnocentrismo colonial, havia a classificação racial da população e isso contribuiu para o 

sentimento de superioridade.  

Visto isso, podemos estabelecer que a colonialidade do poder é a existência do 

sistema colonial que foi instituído a partir da colonização das Américas e expressa a 

dominação por meio da exploração racial.  

 

2.2.2 Colonialidade do saber 

 

Vimos, na seção anterior, que o colonialismo se consolidou na América Latina de 

forma que a lógica colonial perpetuou nas estruturas sociais, nas relações de trabalho e sofreu 
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forte impacto do capitalismo. O resultado dessa consolidação é visto na nossa sociedade até 

os dias de hoje. 

A colonialidade do saber refere-se ao debate sobre o papel de pessoas consideradas 

intelectuais acerca da construção do conhecimento. Essa colonialidade é denunciada a partir 

de diversas narrativas, as quais outrora eram consideradas historicamente normais e voltadas 

para as diferentes abordagens concentradas na visão hegemônica eurocêntrica sobre o 

mundo. Para Quijano (2007), a colonialidade se transferiu do campo do poder para o do saber 

e manteve essa hegemonia como concepção superior do conhecimento . Sendo assim, a 

colonialidade do saber e a colonialidade do poder estão localizadas numa mesma matriz 

genética.  

Além de estar relacionada à filosofia e ao conhecimento, a colonialidade do saber 

também é referente à forma de apropriação cultural, a qual define-se como a estereotipação 

dos conhecimentos e da cultura do colonizado. Essa apropriação cultural resulta em um 

apagamento do pensamento que foge do padrão europeu em favor do pensamento intrínseco 

o qual é considerado sempre superior. Além disso, os estereótipos são utilizados como meio 

de reprodução da linguagem entre o civilizado e o irracional, o que confirma a dominação 

racial.  

À medida que o resultado o apagamento e ocultação se propagam, há imposição da 

universalização do conhecimento Ocidental que revela predominância epistêmica, onde o 

sujeito não tem sexualidade, etnia, raça, classe ou língua.  

a colonialidade do saber [...] não só estabeleceu o eurocentrismo como uma 

única perspectiva do conhecimento, mas ao mesmo tempo excluiu 

completamente a produção intelectual indígena e afro como "conhecimento" 
e, consequentemente, sua capacidade intelectual [tradução nossa] (WALSH, 

aput. RESTREPO; ROJAS, 2010, p. 136)2 
 

2.2.3 Colonialidade do ser 

 

A colonialidade do ser está diretamente relacionada com a colonialidade do saber 

como um processo pelo qual foi construído e consolidado o pensamento hegemônico nas 

sociedades coloniais. A noção de poder permeia todas as relações sociais, como as relações 

entre marido e esposa, professor e aluno, patrão e empregado, médio e paciente, por exemplo. 

 
2 […] la colonialidad del saber […] no sólo estableció el eurocentrismo como perspectiva única de 

conocimiento, sino que al mismo tiempo, descartó por completo la producción intelectual indígena y afro como 
„conocimiento‟ y, consecuentemente, su capacidad intelectual (WALSH, aput. RESTREPO; ROJAS, 2010, p. 

136) 
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Essas relações de poder legitimam a construção de uma história voltada para a centralização 

da Europa e permanecem mantidas no decorrer do tempo. Mignolo (2003) e Nelson 

Maldonado Torres (2003) denominam a colonialidade do ser como  

"a dimensão ontológica da colonialidade, em ambos os lados do encontro [...] 

um excesso ontológico que ocorre quando seres particulares se impõem aos 

outros, e também aborda criticamente a eficácia dos discursos com os quais 

o outro responde à supressão como resultado do encontro". (Escobar, 2005, 

p. 35)3 

Walter Mignolo, autor que seria considerado o primeiro a sugerir o conceito de 

colonialidade do ser, relacionou o colonialismo com a não existência do outro, o que reflete 

negação e indiferença, bem como sentimento de inferiorização e superioridade de outra 

parte.  

A separação entre raças e entre estereótipos raciais continua sendo empregada como 

forma de segregação e estigmatização as quais dificulta, ainda nos dias de hoje, a livre 

aceitação e afeta diretamente a vida profissional e social. A partir da colonialidade do ser, 

alguns autores, como Maria Lugones, refletem sobre o que seria denominado “colonialidade 

de gênero”.  

 

2.2.4 Colonialidade de gênero 

 

 Autoras, também feministas, como Lugones (2014) e McClintock (2010), criticam a 

colonialidade elaborada por Quijano (2007), uma vez que parece ignorar as questões de 

gênero como também sendo pertencentes às ideias de colonialidade tanto quanto as questões 

raciais. Além disso, segundo essas teóricas, o autor coloca gênero em função da questão de 

raça. Para Costa (2012, p. 47),  

“ver o gênero como categoria colonial também permite historicizar  o 

patriarcado, salientando as maneiras pelas quais a heteronormatividade, o 
capitalismo e a classificação social se encontram sempre já imbricados”. 

(COSTA, 2012, p. 47) 

 Lugones se refere à colonialidade de gênero como sendo o quarto eixo e este envolve 

três questões: o conceito de colonialidade e modernidade europeia, o eurocentrismo e a 

interseccionalidade entre raça e gênero. Gênero pode ser visto como algo relacional, portanto 

 
3³ “la dimensión ontológica de la colonialidad, en ambos lados del encuentro […] un exceso ontológico que 

ocurre cuando seres particulares se imponen sobre otros, y además encara críticamente la efectividad de los 
discursos con los cuales el otro responde a la supresión como resultado del encuentro”. (ESCOBAR, 2005, p. 

35) 
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deve ser encarado como um meio de dominação e isso relacionam gênero e raça. Além disso, 

a utilização de práticas colonizadoras pelos povos colonizadores transpassa a uma dimensão 

de gênero.  

 O conceito atual de colonialidade está diretamente relacionado ao controle de 

condutas e normas, de forma que as mulheres e homens aos quais pertencem à América 

Latina são reconhecidos por determinadas características, ou seja, o eurocentrismo determina 

um padrão, onde o povo do ocidente é considerado superior em relação aos povos que não 

pertencem. Em todos esses padrões, as mulheres são invisibilizadas.  

 Estruturas sociais matriarcais, por exemplo, foram substituídas após a chegada dos 

colonizadores nas Américas. Gêneros binários foram impostos e o homem assumiu o modelo 

patriarcal como estrutura familiar. A colonialidade é marcada por fatores que envolvem 

questões de raça, classe, mas também de gênero.  

A próxima seção apresentará uma breve trajetória da Educação no Brasil, o processo de 

escolarização e o surgimento das licenciaturas em matemática, a partir da chegada dos 

colonizadores, sob a ótica principal das relações de gênero. Conhecer um pouco da história 

educacional possibilitará refletir, questionar e obter novas perspectivas.   

 

2.3 Sobre a trajetória da educação  

 

Com a chegada dos colonizadores, o ensino se concentrou nas mãos dos jesuítas, 

principalmente, mas também contava com a participação de outros religiosos. Com um 

ensino monopolizado pela Igreja, a intenção era voltada para a catequese e formação da elite 

brasileira. Durante esse período, as mulheres eram excluídas do processo de escolarização. 

Essa exclusão foi percebida e os índios solicitaram ao Pe. Manoel da Nóbrega a entrada de 

mulheres nas escolas de ler e escrever. O Padre, sensibilizado, enviou uma carta curta e 

sucinta à rainha de Portugal, dona Catarina, requerendo uma permissão. No entanto, o pedido 

foi negado, uma vez que, a ideia parecia ser ousada demais. Assim, as meninas eram educadas 

em casa e a maioria das portuguesas eram analfabetas. Por outro lado, as que viviam na corte 

tinham acesso aos livros de rezas. Na segunda metade do século XVII, surgiram os conventos 

no Brasil. Dessa forma, algumas estudavam, visando a vida religiosa. Esses lugares também 

tiveram a intenção de servir para enclausuramento de mulheres, ou seja, para a dominação 

masculina. Maridos traídos ou que pretendiam trair suas esposas, enviavam-nas para esses 
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lugares, irmãos que não queriam dividir a herança com as irmãs também usavam essas 

práticas.   

Uma vez que o destino “normal” de mulheres era para o casamento, o que fazer com 

as que não casavam? As desamparadas ou solteiras iam para as casas de recolhimento 

feminino, lá aprendiam normas religiosas, leitura, escrita e noções de matemática. Nesses 

lugares, algumas contavam com o serviço de escravas, o que denuncia a existência de 

diferença de classes.  

Em 1699, houve grande impulso na formação de militares em terras brasileiras. 

Assim, era necessária a formação de militares e técnicas em trabalhos de guerra. Alguns 

autores defendem que, desde essa época, o ensino da matemática era presente, pois era 

imprescindível e vital para a construção de edificações ao longo da costa brasileira, já que 

temiam as invasões.  

Com a reforma pombalina, houve uma tentativa de mudança da instrução feminina. 

Agora, as meninas tinham permissão de frequentar a aula, professoras mulheres lecionavam 

para meninas e professores homens, para meninos. Um mercado de trabalho feminino foi 

possibilitado: o magistério. Com a direção das povoações passando a ser responsabilidade do 

clero regular, foram estabelecidas duas escolas de ler e escrever, uma para meninos e uma 

para meninas. Em 1758, essa lei foi estendida para todo o território brasileiro. Foi proibido o 

ensino particular sem a permissão da Diretoria Geral dos Estudos. O controle do conteúdo 

do ensino e os livros didáticos também ficavam a cargo da Diretoria. Foram criadas aulas 

régias, que eram pagas pelo subsídio literário. Daí que surge a figura do professor e 

professora pública. Além da escola pública, há indícios de alguns cursos que ensinavam em 

casa e eram destinados para mulheres. Esses cursos ensinavam costura, bordados e outras 

atividades voltadas para o lar.  

Com a vinda da Corte, em 1808, a educação feminina continuava a mesma e o  maior 

interesse foi com a formação de quadros para a Administração e o exército. Devido a 

influência dos estrangeiros recém chegados, surgiu procura de professoras particulares. Essas 

professoras ensinavam os meninos e meninas da família.  

Foram abertos cursos de ensino superior para homens e, com D. João VI, surgiu a 

preocupação com a formação dos mestres. O método de ensino adotado foi o de Bell 

Lancaster, ou sistema monitorial, como ficou considerado. Esse método utilizava alunos que 

se destacavam como monitores, responsáveis pelo ensino. Houve, então, o estabelecimento 

da Academia Real dos Guardas-Marinhas e a Academia Real Militar. Durante esse período, 
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o professor tinha a função de um técnico, ministrando aulas em cursos especializados para 

militares.  

Por meio do decreto de Primeiro de Março de 1823, houve a criação da primeira 

Escola Normal do país. Com o decreto de 22 de agosto de 1825, a Escola Normal foi 

estendida para as províncias do Império.  

A Lei de 15 de outubro de 1827 foi a primeira específica sobre o ensino primário. 

Através dela, as escolas de primeiras letras foram padronizadas. No entanto, as mulheres não 

podiam aprender todas as disciplinas, geometria era uma das disciplinas que ficava restrita 

apenas aos homens. Além disso, elas tinham de aprender as chamadas artes do lar, as prendas 

domésticas. O salário também deveria ser o mesmo tanto para homens quanto para mulheres. 

As professoras também não poderiam ensinar tudo, conforme o artigo 6 e 12 da Lei.    

Art 6º Os Professores ensinarão a ler, escrever as quatro operações de 

arithmetica, pratica de quebrados, decimaes e proporções, as nações mais 
geraes de geometria pratica, a grammatica da lingua nacional, e os principios 

de moral chritã e da doutrina da religião catholica e apostolica romana, 

proporcionandos á comprehensão dos meninos; preferindo para as leituras a 

Cosntituição do Imperio e a História do Brazil. 

Art 12º As mestras, além do declarado no art 6º, com exclusão das noções 
de geometria e limitando a instrucção da arithmetica só as suas quatro 

operações, ensinarão tambem as prendas que servem á economia domestica; 

e serão nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquellas mulheres, que 

sendo brazileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais 

conhecimentos nos exames feitos na fórma do art. 7º. 
Art 13º As mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações 

concedidas aos Mestres.4 

Embora houvesse padronização de salários, segundo o artigo 13, um artigo do decreto 

de 27 de agosto de 1831 abriu brechas para que isso fosse descumprindo. Ele estabelecia que 

os salários mencionados da Lei de 1827 fossem recebidos por professores habilitados nas 

matérias, por concurso e também concedia autorização para a contratação de candidatos não 

aprovados, pagando menos. Cabe questionar que: uma vez que não havia escola de formação 

para as meninas e não sendo ministradas todas as matérias, as mulheres eram as candidatas 

contratadas e que acabavam ganhando menos.  

Elas não aprendiam todas as matérias ensinadas aos meninos, principalmente 

as consideradas mais racionais como a geometria, e em compensação 

deveriam aprender as ‘artes do lar’, as prendas domésticas. Em relação ao 

pagamento, foi previsto na lei igualdade para os mestres e as mestras, 
contudo, a própria legislação posterior abriu brechas para que na prática as 

professoras ganhassem menos que os homens (STAMATTO, 2002, p. 53).  

 
4 Foi mantida a grafia original.  
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Benedita da Trindade do Lado do Christo, depois de ser verificada se vivia com 

honestidade e se possuía bom comportamento público, conforme exigia a Lei, foi a primeira 

a passar em um concurso e lecionou por 32 anos. Ela se recusava a ensinar as prendas 

domésticas em suas aulas. Além de boa conduta, que era atestada pelo pároco, deveria 

solicitar autorização ao pai, ou marido e apresentar certidão de óbito, caso fosse viúva e, se 

fosse separada, deveria justificar sua separação comprovando comportamento honrado.  

As escolas mistas, regidas por professoras, foram criadas no final do Império e 

aumentou a oportunidade profissional das mulheres. Foi nesse período que houve a 

regulamentação da carreira de magistério e as escolas normais eram frequentadas, quase que 

exclusivamente, por mulheres. 

Ainda em 1827, ocorreu a criação dos cursos jurídicos em Olinda e São Paulo, 

trazendo a discussão do que seria considerado importante para a formação inicial de um 

advogado. Ficou decidido, após convenções, que a Geometria deveria fazer parte do conjunto 

de disciplinas cruciais para a formação.  

A partir de 1870, com a quebra do monopólio do catolicismo sobre  a educação, 

começaram as fundações das escolas protestantes. Por estas datas, também surgiram as 

escolas públicas mistas nas províncias.  

A construção do discurso de vocação natural das mulheres emergiu nesse cenário. As 

mulheres tinham aptidão para ensinar crianças, mas não eram habilitadas para outro tipo de 

cargo, como a direção, por exemplo.  

O magistério era uma alternativa docente para as não casadas, mas o lugar social da 

mulher ainda continuava (ou ainda continua?) sendo o matrimônio.  

Em 1908, houve uma preocupação em discutir o ensino da matemática. Para tanto,  

é criada uma comissão internacional para estudo do ensino de Matemática 
(CIEM, 1908 p. 446). Constituída a comissão, é eleito um comitê central 

dirigente formado pelos matemáticos Felix Klein, Henri Fehr e George 

Greenhill. Os objetivos oficiais do movimento de reforma desencadeado a 

partir da criação da comissão internacional IMUK (Internationale 

Mathematische Unterrichtskommission) / CIEM (Commission 
Internationale de l’Enseignement Mathématique) incluem “a reorientação 

dos métodos de ensino no sentido da intuição e das aplicações” 

(SCHUBRING, 2003, p. 23). (VALENTE, 2005, p. 4)  

 O Comitê organizou diversos estudos comparativos a partir de relatórios de diversos 

países e esses estudos orientaram-se pela reforma do ensino de Matemática que vinha 

ocorrendo na Alemanha e que era conduzido por Félix Klein (VALENTE, 2005).   
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Entre 1930 e 1960, o Brasil passou por diversas mudanças estruturais, mudanças essas 

que atingiram diretamente sobre a educação. Com a aceleração do modo capitalista, as 

estruturas educacionais foram transformadas. Politicamente falando, o Brasil se encontrava 

na transição de um modelo agrário exportador para o industrial urbano. Reconhecendo que 

as questões sociais não eram caso de polícia, o projeto de Getúlio Vargas, ou projeto getulista, 

como é conhecido, contou com o apoio de trabalhadores. Por outro lado, o projeto de 

oligarquias tradicionais, que eram ligados ao setor exportador, representava setores da elite 

política desalojada do poder em 1930. Essa disputa ganhou cores ideológicas: capitalista x 

socialista, esquerda x direita ou conservadores x progressistas. 

A educação também foi palco de manifestações: de um lado a Igreja Católica e os 

setores liberais, que queriam manter a condução da política educacional, de outro, os setores 

liberais e progressistas, aos quais aderiram ao ideário da Escola Nova, que propuseram uma 

escola pública para todas as crianças e adolescente de sete aos 15 anos. Em 1930, também 

foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, chefiado por Francisco Campos, que 

implantou a Reforma de 1931, determinando que o ensino secundário fosse organizado em 

dois ciclos. O ensino secundário tinha seletivo e favorecia os filhos da elite. Essa reforma 

também atingiu o ensino superior, prevendo a criação de universidades. 

Em tempos da não existência de curso de formação específico para professores de 

matemática, os engenheiros ministraram as aulas. (VALENTE, 2005). Ainda, para Valente 

(2002, p. 12) 

A carreira desses professores começa, nos relativamente poucos 

estabelecimentos oficiais de ensino secundário, pela condição de professores 

substitutos. Através dos concursos, esses engenheiros têm a possibilidade de 

galgar o mais alto posto do magistério: a cátedra de Matemática. 

O Colégio Pedro II, instituição modelo para ensino secundário, tinham concursos 

destinados para a cátedra das diferentes disciplinas e que eram realizados de forma 

semelhante ao concurso de nível superior. Valente (2005, p. 13) é enfático quando diz que 

O concurso realizado em 1934 à cátedra de Matemática do Colégio Pedro II 

é um dos últimos feitos antes da criação das Faculdades de Filosofia. Sua 

análise mostra que o professor catedrático de Matemática para o ensino 
secundário deve ser, antes de tudo, um Matemático. O elenco das provas e 

trabalhos constituintes do concurso revela um peso ínfimo à verificação da 

condição didático-pedagógica do candidato. A prova didática termina por 

constituir-se mais por uma avaliação oral do candidato do que pela avaliação 

de suas condições como professor. 

E, assim, permanece até os dias de hoje. Visto isso, podemos observar que os 

professores de matemática eram apenas do sexo masculino, devido a inúmeras situações, 
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como foi visto anteriormente e comprovar que a relação de gênero é perpassada também por 

questões sociais. 

As licenciaturas foram criadas nas antigas faculdades de filosofia e funcionavam 

segundo o modelo de 3+1, três anos de disciplinas específicas, mais 1 ano de disciplinas 

pedagógicas, que acabou fortalecendo a separação entre teoria e prática. Ainda hoje, esse 

modelo é presente, mesmo que implicitamente, uma vez que as disciplinas específicas são 

mais valorizadas e, por vezes, o curso de licenciatura acaba tendo a mesma identidade de um 

curso bacharelado, acrescido de disciplinas pedagógicas.  

Durante a década de 70, o Brasil foi influenciado pelo Movimento da Matemática 

Moderna, com expansão dos cursos de licenciatura em Matemática. Entre outras exigências, 

o movimento reivindicava currículos mais ricos, contextualizados cultural e socialmente e 

que permitissem estabelecer relações. Até hoje, há uma discussão do que seria importante 

para o saber tanto dos alunos quanto dos professores.  

Caminhando agora para a formação do professor de Matemática, a SBEM (2003, p. 

4) aponta que  

o Curso de Licenciatura em Matemática deve ser concebido como um curso 

de formação inicial em Educação Matemática, numa configuração que 
permita romper com a dicotomia entre conhecimentos pedagógicos e 

conhecimentos específicos e com a dicotomia entre teoria e prática. 

 Há, então, uma necessidade de pensar em uma formação global do professor. O 

documento da SBEM (Sociedade Brasileira de Educação Matemática) aponta alguns 

problemas enfrentados nos cursos de licenciatura, entre eles,  

A predominância da visão de Matemática como disciplina neutra, objetiva, 
abstrata, a-histórica e universal, sem relação com os entornos socioculturais 

em que ela é produzida, praticada e significada. [...] A adoção de uma 

concepção mecanicista de avaliação, baseada na crença de que existe 

correspondência absoluta entre o que o aluno demonstra em provas e o 

conhecimento matemático que possui. (SBEM, 2003, p. 5) 

 A matemática é uma disciplina neutra? A nota mede o conhecimento do aluno? Hoje, 

as disciplinas matemáticas dos cursos de licenciatura são criticadas, algumas dessas críticas 

são voltadas para a desvinculação com a profissão docente, outras apontam que as disciplinas 

pedagógicas são extremamente teóricas e causam desinteresse. É importante ter em mente 

que “educação matemática não é soma de disciplinas de Matemática e da Educação” (SBEM, 

2003, p. 20).  

O processo de escolarização, do Ensino Fundamental ao Superior, colabora 

para que o professor construa seus sistemas de crenças, concepções e 

representações sobre ensino de Matemática. Esses sistemas são reforçados, 
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principalmente na Licenciatura, por uma prática mais ou menos cristalizada 

e defendida por muitos professores que aí atuam de que não se deve ensinar 

conteúdos diferentes dos tratados no Bacharelado, mas sim torná-los mais 

fracos, sem aprofundamento. O que se precisa é de uma mudança de foco, 
pois a questão não é essa. Não se trata de enfraquecer o conteúdo e sim de 

ensinar o que realmente é relevante e que tenha significado e sentido para a 

formação do professor de Matemática, garantindo não só sua aprendizagem, 

mas que esse saber passe a fazer parte de sua prática. (SBEM, 2003, p. 25) 

  

Cabe ressaltar que a Licenciatura não é menos importante do que o Bacharelado, 

embora, ainda hoje exista esse preconceito. São duas graduações com focos diferentes, logo, 

necessitam de formações diferentes.  

Vimos, nesta seção, que os homens já estavam se desenvolvendo profissionalmente, 

ocupando lugares em universidades, enquanto que mulheres ainda estavam privadas. A 

próxima seção apresentará uma breve trajetória de um movimento que objetivava unir e lutar 

pelos direitos das mulheres. 

 

2.4 Sobre o feminismo 

 

No contexto das religiões judaico-cristãs, Eva é vista como a primeira mulher a ser 

criada. Esta foi retirada da costela de Adão, a qual era o primeiro e único homem no Jardim 

do Éden. Os dois juntos povoaram a Terra após serem expulsos do jardim devido a um erro 

de Eva.  

A figura de Eva é marcada como dependente de um homem, uma vez que foi criada 

a partir dele. Essa representação retrata e está diretamente ligada às mulheres do século XIX, 

a mulher dependente e submissa ao um homem, que necessita dele para ser vista na sociedade 

e amparada. Foram nessas condições que surgiu o patriarcado, onde a figura masculina 

assumia a posição de comando, detentor da sabedoria e atuando em atividades de valor social. 

Nessa organização, denominada patriarcado, o pai tinha total poder sobre a filha até que ela 

saísse de casa. Após a saída de casa, o marido possuía o “comando”. Cabe acrescentar que a 

função da mulher também era de gerar filhos, ou seja, a sua figura era vista como reprodutora 

e o útero como uma condecoração.  

Após anos em que essa indiferença e desigualdade entre homens e mulheres 

predominavam na sociedade, surgiu um movimento com o objetivo de unir a classe de 

mulheres e lutar pelos seus direitos que, até então, eram conferidos aos homens. No entanto, 

há de se convir que o movimento enfrentou obstáculos, uma vez que, alterar os costumes 
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naturalizados não foi tão simples visto que, se desde os primeiras civilizações, as mulheres 

eram responsáveis pelos serviços de casa e inferiores, os quais não exigiam força e 

capacidade, enquanto que, aos homens, pertenciam a função de cuidar do sustento da família 

e posições de prestígio, como mudar isso tão rápido?  

A luta pela igualdade iniciou efetivamente nos Estados Unidos e na Europa.  Na 

década de 60, nos Estados Unidos, as mulheres pertenciam somente ao lar e de lá não 

poderiam sair ou questionar. Outras morriam durante a guerra, porque não tinham trabalho. 

Esse pensamento era propagado de geração em geração. Com o movimento feminista, as 

mulheres começaram a enxergar a possibilidade de obter um lugar de fala, onde poderiam se 

expressar e assumir sua independência.  

Pode-se separar o movimento feminista a partir de dois momentos, o primeiro 

reivindicava o sufrágio e os direitos civis e políticos às mulheres. O segun do teve como 

principal objetivo exigir o direito de trabalho fora do lar, a acesso aos estudos e oportunidades 

profissionais.  

A trajetória do feminismo no Brasil também é reconhecida a partir de duas ondas. A 

primeira onda desse movimento aconteceu a partir das primeiras décadas do século XX, onde 

as mulheres lutavam, acima de tudo, pelo direito ao sufrágio. Essas manifestações adquiriram 

visibilidade e uma alta expressividade, e se alastraram para países ocidentais. Para Siqueira 

(2015, p.332), “começa a nascer aí o movimento denominado feminismo, que até hoje é 

atuante em busca da emancipação das mulheres”. Se, por um lado tínhamos mulheres da elite 

intelectual e econômica lutando, no outro, havia um grupo de operárias de ideologia 

anarquista as quais reivindicavam melhores condições de trabalho, salários equiparáveis aos 

dos homens e menores jornadas de tarefas.  

A famosa frase “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (Beauvoir, 1980, p. 9), do 

livro de Simone Beauvoir, a qual pode ser considerada importante marca da primeira onda 

do movimento. Para Souza e Fonseca: 

“parece expressar as inquietações da autora sobre o que constitui ser mulher 

em uma sociedade nas quais as relações hierárquicas entre homens e 

mulheres produzem outras relações que tornam a sexualidade, a economia, o 

trabalho, a política, a história etc., espaços de privilégios masculinos” 

(SOUZA; FONSECA, 2009, p. 32-33). 

 A partir dos anos 1970, a denominada “segunda onda” se intensifica no Brasil com 

uma diversificação de mulheres ligadas ao movimento. Agora, além de recorrer às 

preocupações sociais e políticas, também irá se voltar para as construções propriamente 
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teóricas. Problematização das questões de gênero, sexualidade e corpo e violência contra a 

mulher ganharam destaques. Louro (1997, p. 15) ressalta que  

“Já se tornou comum referir-se ao de 1968 como um marco da rebeldia e da 

contestação. A referência é útil para assinalar, de uma forma muito concreta, 

a manifestação coletiva da insatisfação e do protesto que já vinham sendo 

gestado há algum tempo.” (LOURO, 1997, p. 15) 

 As relações entre ser homem e ser mulher passaram a ser entendidas como uma 

construção sociocultural, onde as questões feministas eram ampliadas em meio a um sistema 

patriarcal. É nesse contexto que as teóricas feministas alegam que o determinismo biológico 

sobre as diferenças entre homens e mulheres naturaliza as relações de poder e opressão entre 

sexos (MATHIEU, 2009) e onde o movimento feminista contemporâneo ressurge. É aí que 

se iniciam os “estudos da mulher” (Louro, 1997, p. 16) e são formados grupos constituídos 

por mulheres para discutir problemas relacionados ao machismo instituído. Louro assinala 

que “tornar visível aquela que fora ocultada foi o grande objetivo das estudiosas feministas 

desses primeiros tempos” (Louro, 1997, p. 15). 

 Essa invisibilidade que Guacira Louro se refere é produzida de vários enunciados 

produzida nos discursos da sociedade. A mulher, que antes desempenhavam papéis 

subalternos, agora, gradativamente, passa a ocupar lugar em escolas, escritórios e hospitais. 

Hoje, algumas conquistas que resguardam as mulheres são reflexos da primeira e da segunda 

onda. No entanto, Amélia Teles (2017) em Mota (2017, p. 119) pontua que 

Na verdade, não acabou nenhuma onda. Conseguimos o voto, mas não 

conseguimos ser votadas, as mulheres estão sub-representadas na política. 

Discutimos o corpo nos anos 1970, mas não quer dizer que o corpo é nosso. 

O [Eduardo] Cunha, o [Silas] Malafaia, o [Marcos] Feliciano, o [Michel] 

Temer, a [revista] Veja e a grande mídia em geral continuam falando da bela, 
recatada e do lar, de um total controle sobre o nosso corpo.  

 

 Contudo, embora as mulheres tenham conseguido “seu lugar”, suas rotinas eram/são, 

em parte, controladas e dirigidas por homens e vistas, muitas vezes, como associadas ao 

cuidado e delicadeza ou à educação. Mas ainda, “as estudiosas feministas iriam também 

demonstrar e denunciar a ausência feminina nas ciências, nas letras, nas artes” (Louro, 1997, 

p. 17).  

 Como vimos, o Brasil pode ser considerado um dos países pioneiros a consolidarem 

os estudos feministas e essa produção se fortaleceu na década de 1970. Todavia, foi na década 

de 80 que os estudos começaram a ser disseminados nos centros universitários e as temáticas 

voltadas para a mulher foram incluídas nos congressos, encontros e pesquisas. Piscitelli 
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(2013, p. 381) argumenta que “a aceitação inicial dos estudos feministas no âmbito 

acadêmico é atribuída a características particulares das relações entre movimento feminista 

e academia no Brasil”.  

 Com a Constituição Federal de 1988, houve importantes avanços para as mulheres, a 

figura do homem como chefe da relação conjugal foi retirado, bem como a atribuição ao 

Estado o dever de coibir a violência intrafamiliar, o que acabou se tornando base para a 

criação da Lei Maria da Penha, aprovada em 2006. A constituição Federal de 1988 apresenta 

em seu artigo 5º que: 

Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes. 

Também aponta no artigo 226º que: 

Artigo 226. a família, base da sociedade, tem especial proteção do estado. 

parágrafo 8º. o estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 

um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 

de suas relações. 

Além disso, também foram criadas as Delegacias da Defesa da Mulher e o Conselho 

Nacional dos Direitos das Mulheres, o que deu voz à militância feminina e gerou bons frutos. 

Contudo, precisamos continuar lutando diariamente a favor de salários iguais, contra a 

violência doméstica e social e a divisão sexual do trabalho. Feminismo não se refere apenas 

a uma questão de empoderamento pessoal, mas a uma luta coletiva e concreta.  

Em que medida os quatros eixos da colonialidade se intersectam e estão relacionados 

ao feminismo? A seção seguinte apresenta os feminismos decoloniais. 

2.5 Sobre os feminismos decoloniais  

As relações sociais não precisam ser organizadas em termos de gênero, nem 

mesmo relações consideradas sexuais. Mas a organização social em termos 

de gênero não precisa ser heterossexual ou patriarcal. (LUGONES, 2008, 

p. 78)5 

     Com o que vimos anteriormente, podemos concluir que a colonialidade do poder 

também se manifesta nos ideais feministas, uma vez que são ideias eurocentradas e, em geral, 

não consideram as diferenças entre as mulheres brancas, negras, índias. Lugones (2007), 

considera a colonialidade do gênero como pertencente da colonialidade do poder, uma vez 

 
5 No es necesario que las relaciones sociales estén organizadas en términos de género, ni siquiera las 

relaciones que se consideren sexuales. Pero la organización social em términos de género no tiene por qué ser 
heterosexual o patriarcal. (LUGONES, 2008, p. 78) 
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que a sociedade foi construída tendo como base as características do homem e da mulher. 

Sendo assim, antes da colonização, as sociedades tinham outras formas de organização. 

Lugones cita a sociedade africana Yoruba como exemplo, pois não possuíam relações de 

gênero binárias e nem hierárquicas. A nova organização social trocou a estrutura de tribos 

matriarcais pelo patriarcado. A colonialidade de poder abre espaço para a manutenção da 

colonialidade de gênero.  

Nos dias atuais, as teorias feministas que predominam sustenta a divisão racial do 

trabalho, com influência de ideias voltadas para a luta por emancipação e representa um 

movimento voltado à resistência. No entanto, dificilmente, é visto como produtor de 

conhecimento. Costa (2012, p. 44) confirma isso quando diz que: 

Quando mencionadas, tanto feministas quanto teorias feministas são 

apropriadas apenas como significantes de resistência e não como produtoras 

de conhecimentos outro. Elas figuram, para lembrar Richard (“Feminismo, 

experiência”, 738), como um espaço vazio (corpo concreto) para ser 

preenchido com o conhecimento (mente abstrata) daqueles intelectuais 

situados em instituições acadêmicas de elite”. (COSTA, 2012, p. 44) 

 Além disso, podemos verificar que há uma tendência em citar, em maioria, 

pensadores eurocentristas em estudos feministas. Tal atitude é uma tentativa de legitimação 

do campo na academia. Para Lutz (1995, p. 251),  

a teoria adquiriu um gênero na medida em que é mais frequentemente 

associada à escrita masculina, com a escrita das mulheres mais 

frequentemente vista como descrição, dados, caso, pessoal, ou, no caso do 

feminismo, "meramente" estabelecendo o registro. [tradução nossa]  

 Entender gênero como um eixo da colonialidade permite descrever o patriarcado e 

lutar contra a subordinação entre gêneros, desfazendo a limitação do conceito e a 

classificação racial. É necessário descolonizar o gênero. Para Lugones (2014, p. 940),  

“descolonizar o gênero é necessariamente uma práxis. É decretar uma crítica 

da opressão de gênero racializada, colonial e capitalista heterossexualizada 

visando uma transformação vivida do social.” (LUGONES, 2014, p. 940) 

Nesse mesmo sentido, uma vez que a colonialidade do saber é referente à forma de 

apropriação cultural e é promovida por meio da estereotipação dos conhecimentos e da 

cultura do colonizado, as relações de gênero na matemática expressam apagamento do 

pensamento que foge e que não está relacionado ao padrão europeu. Esse padrão europeu 

reforça a separação entre raças e entre estereótipos raciais. Essa colonialidade do ser também 

é manifestada nos coletivos feministas, uma vez que, por vezes, não abrangem e nem incluem 

as mulheres que não são brancas. As lutas, relatadas na quarta seção deste capítulo foram 

constituídas mediante o conceito único de “mulher”. Esse conceito generaliza todas como 
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pertencentes a uma única raça e as inserem em um mesmo sistema de opressão, mas as negras 

não são vistas. As feministas uniam todas as mulheres apenas pelo gênero, descartando a 

necessidade de entender as diferenças raciais. Para Lugones (2014), os feminismos do século 

XX são relacionados à mulher fraca e inferior, o que descreve apenas as mulheres brancas e 

burguesas.  

 

Tendo visto isso, é de suma importância construir feminismos decoloniais, resistentes 

à dominação e composto por mulheres que vivem no, chamado por Lugones, “entre -mundo” 

e sofrem diversas opressões. Apesar disso, isso só é possível por meio da decolonização do 

saber e do ser. Cabe aqui um questionamento: ao considerarmos as ondas do feminismo como 

marcos referenciais da luta feminina, pode-se produzir apagamento e silenciamento de 

algumas mulheres? Afinal, para bell hooks,  

A famosa frase de Friedan, “o problema que não tem nome”, muitas vezes 

citada para descrever a condição das mulheres nesta sociedade, na verdade 

se refere à situação de um seleto grupo de mulheres brancas casadas, com 
formação universitária, de classe média e alta – donas de casa entediadas 

com o lazer, a casa, os filhos, as compras, que queriam mais da vida. 

Friedan conclui seu primeiro capítulo afirmando: “Não podemos continuar 

a ignorar essa voz íntima da mulher, que diz: Quero algo mais que meu 

marido, meus filhos e minha casa”. A autora definiu esse “mais” como 
profissões, sem discutir quem seria chamado para cuidar dos filhos e manter 

a casa se mais mulheres como ela própria fossem libertadas do trabalho 

doméstico e tivessem o mesmo acesso a profissões que têm os homens 

brancos. Ela não falou das necessidades das mulheres sem homem, sem 

filhos, sem lar, ignorou a existência de todas as mulheres não brancas 
e das brancas pobres, e não disse aos leitores se era mais gratificante 

ser empregada, babá, operária, secretária ou uma prostituta do que ser 

dona de casa da classe abastada. (HOOKS, 2015, p. 193-194 – grifo 

nosso) 

 

Não podemos ignorar as mulheres, no plural. Se as pessoas não conseguem 

reconhecer as diferenças, o pensamento do colonizador é reproduzido. Portanto, não se pode 

pensar em gênero sem raça e classe. Se uma mulher sofre com os efeitos da dominação, a 

mulher negra e pobre sobre o dobro. Lélia Gonzales salienta muito bem sobre isso.  

É importante insistir que no quadro das profundas desigualdades raciais 

existentes no continente, se inscreve, e muito bem articulada, a 

desigualdade sexual. Trata-se de uma discriminação em dobro para com as 

mulheres não-brancas da região: as amefricanas e as ameríndias. O duplo 

caráter da sua condição biológica – racial e sexual – faz com que elas sejam 

as mulheres mais oprimidas e exploradas de uma região de capitalismo 
patriarcal-racista dependente. Justamente porque este sistema transforma as 

diferenças em desigualdades, a discriminação que elas sofrem assume um 

caráter triplo, dada sua posição de classe, ameríndias e amefricanas fazem 

parte, na sua grande maioria, do proletariado afrolatinoamericano. 

(GONZALES, 1988, p. 17) 
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Para bell hooks,  

“Segundo minha experiência, um dos jeitos de construir a comunidade na 

sala de aula é reconhecer o valor de cada voz individual. Muitas vezes, os 

professores e os alunos no contexto multicultural têm de aprender a aceitar 

diferentes maneiras de conhecer novas epistemologias” (HOOKS, 2017, p. 

58-59) 

A educação pode ajudar a desconstruir o pensamento colonizado, lembrando sempre 

que não racionalizar os discursos, as atitudes e o modo de ser é fazer com que o racismo 

vença. É importante ressaltar que “quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da 

sociedade se movimenta com ela” (DAVIS, 2017).  
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CAPÍTULO III – CAMINHO METODOLÓGICO 
 

Para abranger a essência da investigação e os objetivos da pesquisa, a origem da 

abordagem é a partir de um estudo narrativo, onde se inicia com as experiências expressas 

nas histórias contadas pelos indivíduos participantes da entrevista semiestruturada. Para 

Creswell (2014, p. 68) 

"os procedimentos para implantar esse tipo de pesquisa consistem em focar 

no estudo de um ou dois indivíduos, reunir dados por meio da coleta das suas 

histórias, relatar as suas experiências individuais e ordenar cronologicamente 

o significado dessas experiências". (CRESWELL, 2014, p. 68)  

É importante destacar que, uma vez que a pesquisa é qualitativa e fundamentada em 

um estudo narrativo, a interpretação dos dados é pessoal, inserida em lugares ou situações 

específicas e sem neutralidade. Como dito no início desse trabalho, essa dissertação tem 

como objetivo ouvir mulheres como o objetivo de conhecer e entender suas trajetórias 

acadêmica e profissional na área do ensino da Matemática. Nas seções a seguir, falaremos 

sobre os instrumentos metodológicos, a entrevista, o critério da seleção e sobre as 

entrevistadas. 

3.1 Instrumentos metodológicos  

 

O caminho metodológico da pesquisa consiste em entrevistar seis mulheres, das quais 

duas são estudantes do curso de licenciatura em Matemática de uma universidade pública 

federal do Rio de Janeiro, duas professoras de Matemática da educação básica e duas 

professoras de ensino superior do Instituto de Matemática de diversas universidades públicas.  

No presente trabalho, optou-se pela entrevista semiestruturada, pois a principal 

característica desse tipo de entrevista é possuir um roteiro com perguntas abertas, além de se 

indicada para grupos específicos. Para Manzini (2003; 2004; 2006),   

“independente da abordagem teórica adotada, principalmente quando a 

entrevista é do tipo semiestruturada, são necessários cuidados que envolvem 

questões da linguagem e o roteiro a ser utilizado necessita ser planejado 

cuidadosamente” (MANZINI, 2003; 2004; 2006). 

 Triviños (1987, p. 146) ressalta que uma das características da entrevista 

semiestruturada é possuir argumentos e questionamentos apoiados em teorias e hipóteses que  

estão relacionados ao tema da pesquisa, ou seja, esses argumentos e questionamentos levam 

às novas hipóteses que surgem a partir das respostas dos entrevistados. Para ele, esse tipo de 

entrevista “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 
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explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e 

atuante do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).   

 A entrevista semiestruturada produz uma melhor amostra da população de interesse 

da pesquisa, uma vez que, o grupo ou pessoa entrevistada, em geral, aceita falar sobre 

determinados assuntos e possibilita a correção de possíveis enganos e questões que não 

tenham ficado claras, o que não acontece, por exemplo, em en trevistas utilizando um 

questionário. Para Selltiz (1987, p. 644), “a arte do entrevistador consiste em criar uma 

situação onde as respostas do informante sejam fidedignas e válidas”. Outro fator positivo é 

relacionado à interação entre entrevistado e entrevistador, visto que, por haver maior 

interação, ocorre respostas espontâneas, abertura e proximidade entre ambos lados, o que 

colabora para a investigação envolvendo aspectos afetivos e discursivos.  

 No entanto, realizar uma entrevista semiestruturada não é uma tarefa simples, uma 

vez que deve responder aos objetivos específicos da pesquisa e contribuir significativamente 

e academicamente ao contexto exigido. Para Duarte (2002, p. 216), a realização de uma boa 

entrevista exige: 

a) que o pesquisador tenha muito bem definidos os objetivos de sua 

pesquisa (e introjetados - não suficiente que eles estejam bem definidos 

apenas “no papel”); 

b) que ele conheça, com alguma profundidade, o contexto em que 
pretende realizar sua investigação (a experiência pessoal, conversas com 

pessoas que participam daquele universo - egos focais/informantes 

privilegiados, leitura de estudos precedentes e uma cuidadosa revisão 

bibliográfica são requisitos fundamentais para a entrada do pesquisador no 

campo); 
c) a introjeção, pelo entrevistador, do roteiro da entrevista (fazer uma 

entrevista “não válida” com o roteiro é fundamental para evitar “engasgos” 

no momento da realização das entrevistas válidas); 

d) segurança e autoconfiança; 

e) algum nível de informalidade, sem jamais perder de vista os 

objetivos que levaram a buscar aquele sujeito específico como fonte de 

material empírico para sua investigação). 

Além dos aspectos anteriores, Duarte (2002, p. 216) recomenda o uso de roupa neutra 

e sem mensagens que possam sugerir pontos de vista pessoais, além de ser pontual. A análise 

da entrevista semiestruturada também requer cuidado e atenção, uma vez que, em geral, o 

pesquisador tende a extrair somente elementos que comprovem as hipóteses de trabalho. 

Romanelli (1998) ressalta que  

“A subjetividade, elemento constitutivo da alteridade presente na relação 
entre sujeitos, não pode ser expulsa, nem evitada, mas deve ser admitida e 

explicitada e, assim, controlada pelos recursos teóricos e metodológicos do 
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pesquisador, vale dizer, da experiência que ele, lentamente, vai adquirindo 

no trabalho de campo”. (p.128) 

Por meio da entrevista, evidenciamos os maiores desafios e obstáculos que mulheres 

encontram tanto na educação básica quanto na educação superior, bem como práticas e 

comportamentos que contribuem para fixação de barreiras e obstáculos relacionados à prática 

docente.  

     Concordamos com Clandinin e Connelly (2011) que a pesquisa narrativa tem como 

objetivo principal compreender e interpretar dimensões pessoais e humanas. Partindo do 

pressuposto que experiências são obtidas a partir de histórias vividas e narradas, e que os 

estudos e pesquisas em educação são formas de experiência e acontecem narrativamente, 

utilizar narrativo como instrumento metodológico é uma importante e significativa 

possibilidade. Esse tipo de pesquisa teve origem na literatura, no entanto, a história, filosofia, 

antropologia, sociologia, educação e diversos campos adotaram esse método de abordagem.  

Ainda, para Clandinin e Connelly (1995, p.2), há uma distinção entre fenômeno e 

investigação. O primeiro está relacionado a história, enquanto que o segundo, narrativa. 

Assim sendo, investigadores narrativos podem coletar, relatar e analisar histórias. Para 

Creswell (2014),  

“essas histórias podem surgir a partir de uma informação relatada ao 

pesquisador, uma história que é construída em conjunto entre o pesquisador 

e o participante e uma história feita para ser representada, transmitindo assim 

uma mensagem ou um questionamento”.  

Não podemos negar que ser colaborativa é uma característica da narrativa, uma vez 

que a história surge em um momento de interação entre as duas partes, o entrevistador e o 

entrevistado desta pesquisa.  

É importante ressaltar que, como vimos anteriormente, a entrevista semiestruturada      

está relacionada às experiências individuais, logo podem revelar identidades e a visão que 

cada indivíduo possui de si mesmo. Além disso, embora essas histórias não sejam, em sua 

maioria, contadas em ordem cronológica, escolhemos contá-las e classificá-las dentro de uma 

cronologia.  

     Ainda que uma pesquisa narrativa tenha sempre um objetivo, os participantes 

podem contribuir e apontar novos caminhos. Vale lembrar que as pessoas necessitam ser 

vistas como indivíduos interativos e inseridos em um contexto social.  

Os limites de uma pesquisa narrativa se expandem e se contraem, e onde quer 

que se encontrem e em qualquer momento são permeáveis, mas não 

permeáveis osmoticamente com as coisas tendendo a mover de uma maneira 
só, mas permeáveis interativamente. As vidas – pessoais, privadas e 

profissionais – dos pesquisadores têm fluxos através dos limites de um local 
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de pesquisa; de igual modo, embora muitas vezes não com a mesma 

intensidade, as vidas dos participantes fluem em outra direção. 

(CLANDININ e CONNELLY, 2011, p.159)  

  

3.2 A entrevista 

 

A entrevista semiestruturada seguiu o roteiro apresentado no Apêndice A e está 

dividida em três partes que serão elencadas abaixo junto com seus respectivos objetivos. 

1. A primeira parte teve a intenção de deixar a entrevistada confortável. Essa etapa é 

constituída por comunicação de ambientação, com a finalidade que a entrevistada 

possa se sentir à vontade. 

2. A segunda parte tem como objetivo conhecer a trajetória da pessoa que está sendo 

entrevistada. Perguntas sobre a satisfação em ser professora, o motivo da escolha 

profissional e como ela se sente em sala. 

3. A última parte tem como intenção se aproximar dos objetivos da pesquisa. Perguntas 

sobre como episódios machistas e assédio que ela pode ter passado, sobre como é ser 

mulher professora de matemática e se encerra questionando se ela se considera 

feminista. 

 

Devido ao COVID-19, algumas entrevistas tiveram de ser via videoconferência, logo, 

há falha de conexão em alguns momentos.  

3.3 As entrevistadas 

 

Para participar das entrevistas, a seleção das entrevistadas seguiu alguns critérios. O 

primeiro critério é ser mulher, uma vez que o principal objetivo dessa dissertação é contar 

um pouco da trajetória delas. Feito isso, decidimos selecionar duas a lunas de alguma 

universidade pública do Rio de Janeiro, duas professoras da educação básica e duas 

professoras do ensino superior. Por questões éticas e para garantir o anonimato, foi utilizado 

codinomes. 

Molly é professora de Ensino Fundamental I em um Colégio público do Rio de 

Janeiro desde 2015. Ela é formada em Pedagogia, especializada em Saberes e Práticas na 

Educação Básica com ênfase na Educação de Jovens e Adultos e possui mestrado em 
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Educação por uma universidade pública do Rio de Janeiro. Tem experiência na área 

educacional e atua em temas voltados para o currículo e formação de professores. 

 Gina é aluna de mestrado em ensino da matemática e licenciada em Matemática por 

uma universidade pública do Rio de Janeiro, sua pesquisa está voltada para a investigação de 

práticas de professores que ensinam matemática para autistas. Atualmente, ela trabalha em 

um colégio e curso preparatório e atua como professora titular em turmas de Ensino 

Fundamental II e turmas preparatórias para concursos militares. 

 Mara é professora em colégios municipais da região metropolitana do Rio de Janeiro 

e aluna de mestrado em educação, ciências e matemática em uma universidade pública do 

Rio de Janeiro. Sua pesquisa é voltada para o ensino da matemática para alunos com espectro 

autista. É especialista em ensino da Matemática e Pedagoga. Já desenvolveu trabalhos 

voltados para a pré-escola e para a formação de professoras polivalentes e, hoje, também 

trabalha com um projeto voluntário voltado para música. 

 Hermione é aluna de licenciatura em matemática em uma universidade pública do 

Rio de Janeiro. Está cursando o último ano da graduação. Já participou de dois projetos, 

enquanto licencianda. Um deles era voltado para o incentivo de meninas para a participação 

em olimpíadas matemáticas e área da STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática). Com esse projeto, surgiu o interesse de pesquisar mais afundo sobre como 

impactou a vida de todos os participantes, o que acabou virando o seu tema de monografia.   

 Rose é mestre em Matemática e doutora em Engenharia de Sistemas e Comunicação 

por uma universidade pública do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é professora em uma 

universidade pública e uma universidade particular, ambas localizadas no Rio de Janeiro. 

Trabalha com disciplinas como Cálculo e Álgebra Linear e possui um projeto social voltado 

para crianças, adolescentes e idosos de uma comunidade carente.  

Leia é mestre em Matemática e doutora em Engenharia de Sistemas e Computação 

por uma universidade pública do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é professora em uma 

universidade federal do Rio de Janeiro e os seus interesses estão concentrados em Álgebra e 

Geometria Algébrica. Leia também já foi professora em diversas universidades públicas e 

privadas e ministrou disciplinas como Álgebra Linear, Cálculo, Variáveis Complexas, 

Análise e Geometria. Também trabalhou com projeto de extensão, divulgando jogos 

matemáticos nas mídias digitais.   
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CAPÍTULO IV – VOZES DE MULHERES NA ACADEMIA   

 

 Neste capítulo, serão apresentadas as narrativas de mulheres na academia, 

problematizando enunciados e falas que reafirmam dominação sexista, bem como outros 

desafios que surgiram ao longo da trajetória das entrevistadas. 

4.1 (...) é achar que, quem não sabe nada, é professor dos anos iniciais. 

 

acho que tem na memória cultural que a escola particular é bem melhor que 

a escola pública, né? [...] o governo financiava bolsa de estudos, né?! Aí 

tinha uma escola que abriu perto da minha casa, então eu lembro que estudei 

em escola particular, mas sempre nessa perspectiva. Minha mãe dormia na 

fila, conseguia bolsa, né?! Naquela ideia de que o particular ia ser melhor 

do que o público, né. (MOLLY, grifo nosso) 

Molly, a escola pública é marginalizada até hoje e sofre com as consequências da 

colonialidade. Embora o ensino público tenha sido ampliado e tenha possibilitado o acesso 

de crianças, jovens e adultos de classes menos favorecidas da sociedade, algumas práticas 

corroboram para a exclusão. Momentos históricos como o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, na década de 30, o qual propunha a educação pública, a laicidade e educação 

gratuita e obrigatória até os 18 anos e o Manifesto “Mais uma vez convocados”, em  1960, o 

qual prosseguia reafirmando a educação como dever do Estado e as propostas dos Pioneiros 

da Educação Nova contribuíram para colocar as crianças na escola. No entanto, “constatamos 

que a bandeira ‘qualidade’ não foi desfraldada, ficou recolhida e desapareceu” (PIMENTA, 

p. 214, 2014). Para os autores, embora a demanda quantitativa tenha sido atendida, algumas 

políticas governamentais trabalharam para uma desvalorização qualitativa do ensino. 

Infelizmente, apoiados nas deficiências da escola pública, negligenciadas e abandonadas, 

muitos pais tentam, a todo custo, que seus filhos estudem em uma escola privada.   

Aí depois eu fui pro magistério também, também estudei numa escola de 

freiras, né?! Também nessa ideia de colégio particular vai ser melhor.  Eu 

perdi a oportunidade de estudar numa grande escola, que era o Instituto de 

Educação, acho que a formação ali teria sido bem mais consistente. 

(MOLLY, grifo nosso) 

  Tanto a escola pública como a particular podem contribuir para o aprendizado. Zaia 

Brandão (1986) defende que a ideia de a escola ser agência de educação deve ser afastada. 

Os Institutos de Educação sempre foram considerados exemplo de ensino de alta qualidade. 
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Contudo, cabe aqui pensar: quantas pessoas, como a Molly, não puderam pertencer a esse 

espaço por causa do preconceito com o ensino público?   

Mas em escola particular é muito difícil, eu só ficava muito atrasada nos 

conteúdos, porque eu queria fazer coisa diferentes e tinha que ficar 

preenchendo aquela apostila. Aí chegava um ponto que aquilo já estava me 

agoniando muito. Tinha de preencher a apostila toda e depois corrigir aquilo 

tudo, tinha que ter aquele certo ali do lado, né?! (MOLLY, grifo nosso) 

E a tarde eu trabalhava como professora no município de Z que, apesar de 

você fazer bastante coisa, mas você tem mais autonomia, para pensar, você 

não ficar naquela pressão de ter que fazer aquela produção, aquela 

quantidade de coisas assim só pra preencher um livro didático. (MOLLY, 

grifo nosso) 

Para manter a escola no topo de avaliações externas ou conservar a qualidade de 

ensino, muitas escolas privadas fazem uso de um sistema de livros ou apostilas. Esse sistema 

traz sérios impactos sobre a autonomia dos professores. Por vezes, os docentes necessitam 

dar conta de uma quantidade grande de materiais em um espaço curto de tempo, como a 

Molly, e não conseguem desenvolver uma metodologia diferente e mais colaborativa em sala. 

Apesar de todos os desafios encarados na rede pública, os professores ainda possuem um 

pouco mais de autonomia.  

Mas, nesse período aqui em [município] Z , foi muito bom, porque a 

secretária de educação de Z é professora no XY [colégio localizado no Rio 

de Janeiro] . Hoje ela está como diretora lá. Então ela trouxe muita 
formação pra Z, né? E, na época, a gente tava com muita formação boa pelo 

governo federal, programa “pró letramento”, depois veio substituído pelo 

programa “Aprender na idade certa” que também tinha umas propostas bem 

bacanas para Matemática. O “pró letramento” acho que ajudou bastante 

porque ele fazia você ter uma relação bem próxima da matemática com os 

materiais que você usava. (MOLLY, grifo nosso) 

  Uma das funções de um secretário municipal da educação é ficar responsável pela 

gestão das políticas municipais educacionais, integrando-as às políticas e planos da União e 

do Estado. De fato, é muito importante que seja alguém com experiências na área, uma vez 

que assegurará a eficácia organização do ensino e aprendizagem. Além disso, o 

desenvolvimento de programas e ações sociais promovem melhoria na educação de crianças 

e jovens em famílias baixa renda. O programa pró letramento, que foi citado pela nossa 

professora entrevistada, foi um programa destinado à formação continuada de professores 

alfabetizadores nas áreas de Alfabetização e Linguagem e Matemática.  

Eu lembro que a gente ficava assim “ah, isso é isso”. A gente fazia a relação 

daquilo que a gente fazia com o material dourado, em termos de contas 
mesmo, compreender o algoritmo, porque ele é muito abstrato, porque a 
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gente na escola, na minha época, a gente só aprendia o algoritmo. E a gente 

foi fazendo a relação e muitas descobertas bacana.. (MOLLY, grifo nosso) 

A formação continuada é de suma importância para professores e, quando articulada 

com a prática, possibilita a troca de experiências e observações sobre a sua própria prática 

no dia a dia, o que torna o aprendizado significativo e colaborativo. 

“o trabalho colaborativo, mediado pela reflexão e investigação sobre a 

própria prática, é uma estratégia poderosa de educação contínua de 

professores, pois o professor, frente aos desafios diários, busca, 

continuamente, com o grupo, novos saberes e arrisca-se em novas 

experiências docentes, ressignificando permanentemente sua prática e seus 
saberes. [...] O professor não apenas acompanha e recebe novos 

conhecimentos e ideias, mas, também troca e contribui, tornando-se 

protagonista da cultura profissional de seu campo de trabalho.” 

(FIORENTINI, 2006, p. 34) [grifo nosso] 

“Na pós, a professora levava assim 50 slides, era uma educação bem 
bancária, não parava de falar, porque ela tinha que dar conta dos 50 slides 

que ela levava e assim, não importava se a gente ‘tava’ entendendo ou não. 

Então, assim, eu acabei 1 ano mais ou menos usando meu sábado na pós, 

mas que pouco me enriqueceu, né?! Outros cursos que eu faço, outras 

leituras que tem me ajudado mais nesse sentido.” (MOLLY, grifo nosso) 

Fiorentini (2006, p. 34) ressalta a importância de um trabalho colaborativo mediado 

pela reflexão e investigação sobre a própria prática. Molly, lamentamos que a sua pós não 

teve esses princípios como base. 

“[...] mas tive um bom professor de matemática, mas também trabalhava 

sempre de forma procedimental, explicava.” (MOLLY, grifo nosso) 

“[...] era sempre naquela lógica dos quadros, dos exemplos, e eu lembro 

que eu fiz uma prova dele, foi no dia do meu aniversário. [...].  Aí, eu fui 

questionar pra ele porque eu lembro que era uma atividade que era um, era 

uma área né, aí eu falei ‘ah professor, mas eu acertei essa atividade que o 
senhor não considerou’. Ele ‘não, mas você não fez aqui, você não colocou 

a resolução do seu problema’. Aí, eu expliquei pra ele como eu tinha 

pensado, né, porque a matemática você tem vários caminhos, né e é uma 

coisa que eu procuro sempre ver com os meus alunos, ‘como ele pensou 

nisso, como ele chegou ate isso?’. E a gente até faz muito isso, pede que as 

crianças expliquem o raciocínio dela. ‘Como você pensou para chegar até 
aqui?’. E, aí, eu expliquei pra ele como eu pensei, ele achou super 

interessante, mas não aceitou me dar 10, porque (...) eu expliquei pra ele 

naquela hora, minha explicação não ‘tava’ descritiva ali na prova e ele ficou 

tipo suspeitando que eu podia ter colado, né. É engraçado essa visão que 

tem, né?!” (MOLLY, grifo nosso) 

Então foi muito procedimental, aquelas coisas muito profundas, aquele 

quadro muito escrito. Então, assim, não atendeu o que eu esperava, não. 

(MOLLY, grifo nosso) 

 A nossa entrevista encarou dificuldades com a metodologia utilizada pelos 

professores de matemática na escola, enquanto aluna de Ensino Médio, na faculdade, 
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enquanto graduanda em Pedagogia e durante a pós. É necessário repensar nossas 

metodologias. Qual a melhor metodologia para utilizar? Qual é a mais adequada? Por que 

não podemos valorizar o raciocínio lógico dos alunos? Por que exigir que apresentem uma 

resolução única? Não queremos, aqui, estabelecer um padrão e nem dizer qual é a melhor, 

uma vez que, os diferentes docentes lidam com diversos públicos, com habilidades, 

dificuldades e espaços variados. No entanto, podemos (e devemos) indagar se o método 

utilizado em nossas aulas influencia de forma positiva ou negativa no processo de ensino e 

aprendizado dos alunos.  

“[...] eu tive a Maria (como professora) e depois que eu me dei conta, assim, 

folheando o material [...]. Aí, Maria eu lembro que era uma professora que 

eu tive muita coisa bacana com ela. (MOLLY, grifo nosso) 

“[...] Fazendo coisas bem significativas pra gente e eu achei que isso 

ajudava bastante a refletir sobre a prática.” (MOLLY, grifo nosso) 

 A metodologia utilizada une o professor e o aluno. Sobretudo, quando nos referimos 

à formação de professores, assumir uma prática reflexiva, como a professora Maria, significa 

pensar fora do caixinha e, como D’Ambrosio (2013, p.4) ressalta, permite voar além do 

espaço da gaiola, uma vez que, 

os pássaros vivendo em uma gaiola alimentam-se do que encontram na 

gaiola, voam só no espaço da gaiola, comunicam-se numa linguagem 

conhecida por eles, procriam e repetem-se e só veem e sentem o que as 

grades permitem. Não podem saber de que cor a gaiola é pintada por fora. 

No mundo acadêmico, os especialistas são como pensadores engaiolados em 

paradigmas e metodologias rígidas, que não permitem ver além do que é 

considerado academicamente correto. (D’Ambrosio, 2013, p. 4) 

    Ainda, para D’Ambrosio (2015, p. 12),  

Se, em nossas ações profissionais, priorizarmos uma abordagem apenas 

técnica, com uma perspectiva que restringe a Matemática a si mesma, 

poderemos apenas adestrar a pessoa em habilidades de cálculo e no uso de 

algoritmos, negando-lhe o conhecimento matemático necessário para a 

leitura de mundo a que ela tem direito. 

 Acreditamos que trabalhar a matemática de “forma procedimental” reduz a disciplina 

a um conjunto de regras e fórmulas, enquanto que a educação matemática pode ter uma 

concepção voltada para a cidadania (Skovsmose, 2001). Nesse sentido, precisamos pensar 

sobre o currículo da disciplina.  

“Estudei numa escola com bolsa de estudos, mas era aquela sala muito 

cheia e assim, o currículo era muito grande, né?!” (MOLLY, grifo nosso) 

“Um desafio que a gente tem no currículo, nosso plano de curso é muito 

lento, né?! E, aí, se você for fazer vários conteúdos experimentando, você 



49 
 

 

realmente não vai dar conta de fazer aquilo tudo. A gente precisa realmente 

pensar o currículo vertical e horizontal. (MOLLY, grifo nosso) 

Às vezes, você senta na mesa, tá almoçando e aquele almoço vira uma 

formação, porque a gente começa falar, discutir. Tem uma preocupação de 

pensar a escola verticalmente, acho bacana isso. (MOLLY, grifo nosso) 

Molly, conhecer a sua trajetória e entender suas experiências na sua posição, antes, 

de aluna e, agora, como professora faz ressaltar a necessidade (re)pensar o currículo escolar 

de matemática.  

 Para Forquin (1996, p. 188), o termo "currículo"  

designa geralmente o conjunto daquilo que se ensina e daquilo que se 

aprende, de acordo com uma ordem de progressão determinada, no quadro 

de um dado ciclo de estudos. [...] o termo "currículo" pode designar não mais 

aquilo que é formalmente prescrito, oficialmente "inscrito no programa", 

mas aquilo que é realmente ensinado nas salas de aula e que está, às vezes, 

muito distante daquilo que é oficialmente prescrito.    

Maria Isabel Ortigão (2005, p. 6) constatou, em sua pesquisa, que  

“[...] a seleção e a abordagem de conteúdos matemáticos são fortemente 
condicionadas por características do perfil socioeconômico médio dos 

estudantes da escola.” 

 Realmente, o currículo escolar de matemática é bem extenso e, por vezes, não 

conseguimos dar conta. Carecemos de refletir e questionar sobre o que, efetivamente, os 

nossos alunos necessitam aprender durante a educação básica. Como a Molly expressou, “a 

gente precisa realmente pensar o currículo vertical e horizontal”. Mas o que significa isso? 

Em geral, quando nos referimos ao currículo vertical, estamos no referindo às relações dentro 

da Matemática, seguindo uma sequência e continuidade nos anos subsequentes.  Enquanto 

isso, o currículo horizontal está ligado às articulações com as diversas áreas do conhecimento. 

De fato, a integração vertical e horizontal transforma a escola em um ambiente colaborativo, 

vivo e traz à tona a interdisciplinaridade. 

E, aí, ano passado também foi uma experiência muito bacana que a gente 

conseguiu articular com todos os professores do terceiro ano o que a gente 

fazia, né, então a gente fez um projeto sobre crianças pelo mundo, né. “Do 

meu quarto pro mundo”. Então a gente fez muita coisa muito alinhada, né. 
Por exemplo, a gente fez uma visita a aldeia indígena em Bracuí, em Angra 

dos Reis, então a gente planejou bastante isso, né, e aí, todo mundo 

trabalhava a cultura indígena. Aí, a professora de música leva as cantigas, 

as músicas indígenas, estudava cultura, a gente entrava com a perspectiva 

da matemática, né. (MOLLY, grifo nosso) 

 De fato, professora, trabalhar essa relação horizontal entre disciplinas diferentes traz 

diversas vantagens para os alunos e, sobretudo, permite ampliar o conhecimento, estudando 

conteúdos culturais que são importantes e ressaltando valores indiscutíveis. No entanto, não 



50 
 

 

basta pensar somente nessa nova organização curricular. Pensar no currículo vertical e 

horizontal requer tempo e, por vezes, é escasso para os professores.  

Tem gente que faz jornada dupla, manhã, tarde e noite, pra conseguir ter 

um salário melhor. Eu já fiz isso também. Já trabalhei os três turnos 

também. (MOLLY, grifo nosso) 

 Hoje eu olho e penso assim “nossa, como que a gente conseguia fazer 

aquilo tudo?” Porque a gente ficava numa loucura, ainda fazia pós aos 

sábados, estudava a noite pra conseguir alguma coisa. (MOLLY, grifo 

nosso) 

 Como você, várias professoras e professores também precisam trabalhar três turnos 

para “conseguir alguma coisa”. A rotina de um professor não é fácil e, financeiramente 

falando, não somos valorizados profissionalmente.  

Com nosso salário de professor, não tem condições nenhuma de você morar 

na Lagoa e mesmo você pensando em outras áreas assim, Tijuca, assim, os 

imóveis lá são muito caros. [...]. E, aí, você fazendo uma análise de quanto 
um político ganha, né, que isso acaba entrando na formação dele, quanto 

um juiz ganha e a importância do professor pra sociedade, nessa 

perspectiva, eu acho que um professor ganha muito pouco. (MOLLY, grifo 

nosso) 

Se a gente quiser fazer um lazer, uma atividade assim, você tem que juntar 

e você vai com o dinheiro ali contadinho, né. (MOLLY, grifo nosso) 

 Uma pesquisa, em 2018, da ONG Varkey Foundation (fundada pelo indiano Sunny 

Varkey) que tem como objetivo melhorar a educação para crianças carentes, identificando o 

valor dado à profissão docente. Para atender os objetivos metodológicos, foram entrevistadas 

mil pessoas de cada um dos 35 países escolhidos. Esse estudo mostrou que o Brasil é o país 

que menos valoriza professores e o relatório da ONG afirmou que, para alcançar melhores 

resultados acadêmicos, os educadores necessitam de melhor remuneração. É triste saber que 

estamos em uma profissão que tende ter menos profissionais, uma vez que, cada vez menos 

pessoas têm interesse na área.  

E aí, ali no XX [colégio onde a Molly trabalha] a gente tem o que a gente 

deseja pra todo professor, né?! Que é você ter um tempo pra você se dedicar 
ao seu planejamento das aulas, fazer pesquisas, estudar, isso tudo você 

consegue fazer no teu horário de trabalho. (MOLLY, grifo nosso) 

Então, agora dentro da carga horária, que é o sonho que a gente tem pra 

todo professor, eu consigo fazer isso. Aí você tem muito mais tempo pra 

preparar aula, né?! (MOLLY, grifo nosso) 

 É um sonho mesmo, Molly. Quem dera que todos os professores pudessem ter essa 

oportunidade. Afinal, o planejamento de uma aula é fundamental para o desempenho do 
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professor. Além das dificuldades de tempo, ser professor e residir longe do local do trabalho 

ou de estudo acarretam em dificuldades de locomoção. 

“[...] porque chegava em C [município da baixada fluminense] e ainda tinha 

que pegar outro ônibus, né. Então, às vezes, eu chegava e a aula já tinha 

começado, às vezes, tinha engarrafamento.” (MOLLY, grifo nosso) 

“[...] às vezes, eu vou de carro e, aí, eu pego muito engarrafamento, e, às 

vezes, por conta do engarrafamento, eu faço a opção de ir de trem e aí de 

trem eu vou em pé. Você que mora em Caxias, você sabe, né?! Eu vou em pé 

até a Central, até São Cristóvão, volto em pé e, aí, isso te deixa bastante 

cansado.” (MOLLY, grifo nosso) 

“Então, às vezes, eu faço a opção de ir de trem, porque mesmo em pé, eu 

vou lendo. Aí, você aproveita aquele tempo pra poder ler, se você está 

dirigindo, você não tem essa possibilidade né?!” (MOLLY, grifo nosso) 

Na questão social, eu percebo que tem essa questão de achar que uma 

pessoa que mora na comunidade, ela tem menos capacidade cognitiva do 

que as outras, né. (MOLLY, grifo nosso) 

  Como moradora da Baixada Fluminense, posso e devo concordar com você. Se 

queremos chegar à Zona Sul, por exemplo, enfrentamos desafios como o engarrafamento e o 

transporte público. Cabe aqui ressaltar que, para quem mora na Baixada, a desigualdade é 

notável. Muitas pessoas têm dificuldades em conseguir acesso aos serviços públicos e a 

empregos devido ao local onde mora. Somado a isso, ainda temos de enfrentar a violência 

que nos cerca. Triste é saber que hoje os nossos alunos ainda sofrem com essa segregação e 

discriminação social em sala de aula.  

“Quando eu volto à noite, às vezes, eu saio do XX nove, dez horas, aí eu 
pego trânsito melhor. Tem a questão da violência também, você também 

pega Linha Vermelha, né, muito tiroteio. Então, isso mexe um pouco com 

nosso emocional.” (MOLLY, grifo nosso) 

  Se, por um lado, sair mais tarde do trabalho faz com que haja menos engarrafamento, 

por outro, nos deixa suscetíveis à violência. Como mulher, ainda ficamos à mercê da 

violência sexual.  

“Meu pai, apesar de ganhar muito pouco, ele foi uma pessoa que passou 

muita fome na vida, mas teve uma preocupação muito grande com a nossa 

alimentação, ele fazia serão, ele ia trabalhar, pegava uma parte do trajeto 
a pé pra economizar o dinheiro da passagem para garantir a nossa 

alimentação. Hoje, adulta, assim, eu penso “nossa, como ele conseguia, 

ganhava tão pouco e conseguia dar conta da alimentação”. E ele 

trabalhava numa gráfica também, então ele também tinha muito cuidado 

com os materiais, sabe? Ele trazia, ele fazia cadernos de capa dura. Então 
ele trazia os cadernos pra mim também, meu material era sempre 

organizadinho. [...]. Então, assim, minha mãe conseguiu formar todo 
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mundo com nível superior, só tem uma irmã que não concluiu. (MOLLY, 

grifo nosso) 

 Quantas famílias encaram dificuldades para garantir a alimentação? Mães que 

trabalham o dia inteiro, pais que quase não têm contato com os filhos, porque saem de casa 

antes do amanhecer e chegam tarde. Esses e outros fatores impedem alguns pais de 

participarem da vida escolar dos filhos. Quando pais esforçados humildes conseguem 

garantir ver seus filhos formados é um motivo de grande orgulho. Menezes Filho (2008) 

verificou que a probabilidade de uma criança, que possui pais analfabetos, terminar o ensino 

superior é apenas de 3%.  

Ter feito a faculdade, pra mim, foi um grande desafio, eu já era mãe, né. 

Então, eu passava em casa, dava uma olhada na atividade do meu filho mais 
velho que estava iniciando esse processo de alfabetização. (MOLLY, grifo 

nosso) 

Eu consegui fazer faculdade porque ele [o marido] também ficava com as 

crianças, eu fiz várias pós dias de sábado porque ele [o marido] ficava com 

as  crianças, então, ele me ajudou muito nesse sentido. Mas assim, nós 
mulheres ocupamos muito tempo da nossa vida com os afazeres 

domésticos, né. Por mais que uma pessoa te ajude, a divisão acaba não 

sendo muito igualitária, né. E você perde tempo, lava roupa, pendura 

roupa, faz comida, da atenção aos teus filhos, e, aí, você vê que pra dar 

conta disso tudo, você não deu a atenção que os teus filhos precisavam, 
então a gente fica assim bem prejudicada pra gente acompanhar, 

academicamente, as leituras, a gente tem que fazer um esforço muito 

maior. Dormir mais tarde ou levantar mais cedo pra gente dar conta 

disso. (MOLLY, grifo nosso) 

 Ser mulher, moradora da Baixada Fluminense e mãe é um desafio enorme, não é, 

Molly? Fonseca (1997) destaca que ser mulher, em nossa sociedade, está pautado por 

subordinação e que estamos em relações que são marcadas pelo poder da dominação 

masculina. Embora os papéis domésticos tenham sido modificados, realmente, a divisão 

acaba não sendo muito igualitária e, não conseguir dar conta das tarefas, pode gerar 

sentimento de culpa.  

então, a gente percebe o preconceito sexista, preconceito social em ser 

mulher e ser das camadas mais populares e ser mulher negra. Quando mais 

características, socialmente te inferioriza mais, são maiores os desafios 

que nos afetam né, mas a gente percebe sim. (MOLLY, grifo nosso) 

eu tenho um pouco de dificuldade de conversar, porque você acaba não 
aceitando determinadas piadas com mulher, com negros e, aí, falam que 

você não sabe brincar, que você é isso, que você é aquilo. (MOLLY, grifo 

nosso) 
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 Quantas falas e preconceitos disfarçados de piadas e brincadeira ouvimos e lemos em 

nosso dia a dia? Necessitamos assumir uma postura de problematizadores desses 

enunciados.  

 Aí, como a gente já era professor, ele [o diretor de X] falava assim “não 

sei o que vocês estão fazendo aqui se já são professores. Estão fazendo 

um curso de pedagogia pra continuarem sendo professores dos anos 

iniciais”. Tipo assim, ele acabava desqualificando um pouco o curso, né, 

mas foi muito bom, eu gostei bastante, sabe? (MOLLY, grifo nosso) 

 Vimos, nas seções anteriores, que o magistério foi uma das primeiras oportunidades 

de as mulheres ingressarem no mercado de trabalho e que, por vezes, associam mulheres à 

essa profissão, ressaltando as características de amorosa, cuidadosa e talento matern o. O 

curso de Pedagogia enfrenta desafios devido à desvalorização, falta de reconhecimento e 

falas como essa que a Molly acabou ouvindo de um reitor.    

Eu observo que as crianças gostam muito quando tem um professor homem 

né. Ali no XX a gente tem alguns colegas, professores efetivos e, às vezes, 

professor substituto e as crianças curtem muito quando tem um professor 

homem. (MOLLY) 

 Voltando-se para a feminização do magistério, os homens enfrentam dificuldades 

para ingressar na carreira de magistério. É preciso abandonar a visão bipolar de gêneros. 

Eu era p2 aqui em Z, então eu trabalhava de segunda a sexta, o salário é o 

mesmo, só que o professor que é p1, matemática, português, ele vinha dois 

dias na semana, né. Vinha mais um dia pro centro de estudos. Então, ele 
trabalha dois, três dias na semana. O professor dos anos iniciais, mesmo 

tendo nível superior, ele trabalha a semana inteira, né. O que não acontece 

no XX. (MOLLY) 

 As condições de trabalho e a falta de salário justo levam a questionamentos como o 

da nossa entrevistada. O professor dos anos iniciais, normalmente, possui uma carga horária 

bem alta e necessitam de um tempo de planejamento igualmente grande.   

A gente, na pedagogia, como estuda tudo, você faz uma disciplina com duas 

disciplinas da matemática, umas duas de português, entendeu? Você estuda 

um pouquinho de tudo. Eu acho que isso é uma coisa que deixa nossa 

profissão bem frágil, né. (MOLLY, grifo nosso) 

 Ser professor dos anos iniciais e lecionar todas as disciplinas deve ser um desafio 

enorme mesmo. Curi (2004) alerta que 

Não basta “conceituar” operações, conhecer suas propriedades, resolver 

técnicas operatórias, utilizá-las em problemas. É necessário também que em 

sua formação o professor polivalente desenvolva ou aprimore capacidades 
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como resolver problemas, argumentar, estimar, raciocinar matematicamente, 

comunicar-se matematicamente. (CURI, 2004, p. 176) 

“E aí, lá no meu grupo também, nem todo mundo gosta de trabalhar com 

matemática.” (MOLLY) 

“Os professores dos anos iniciais não sabem matemática e a gente precisa 

ensinar matemática pra eles”, sabe? (MOLLY, grifo nosso) 

“às vezes, você escuta umas falas mesmo assim, igual eu te falei da pós, é 

achar que quem não sabe nada é professor dos anos iniciais.” (MOLLY, 

grifo nosso) 

 De fato, todos carregamos algumas experiências que tivemos durante a educação 

básica e é de suma importância que os professores não interfiram de forma negativa nessa 

formação. Realmente, entendemos que nem todo mundo gosta de trabalhar com matemática. 

Como é a relação dos professores dos anos iniciais com a matemática? Professor dos anos 

iniciais não sabem? 

também é tudo aquilo que eu vi na matemática que não foi bom pra mim, eu 

penso que aquilo ali tem que ser uma coisa que eu não posso fazer (MOLLY) 

 Gomes (2006, p. 61) argumenta que  

Além disso, é preciso que superem os obstáculos que carregam de suas 

experiências com a matemática, para que também possam contribuir para a 

superação dos obstáculos que porventura seus alunos apresentarem e, 

consequentemente, conceberem a matemática de uma maneira diferenciada, 

menos fóbica. (GOMES, 2006, p. 61) 

porque a matemática, isso até para muitos pais também, ela acaba sendo 

um monstro, né. Tem aquele livro “monstromática”, ne. Ela acaba sendo 

um monstro, e as pessoas, assim, às vezes, nem querem ouvir falar da 

matemática. [...]. Às vezes, até a própria família repete isso, né. (MOLLY, 

grifo nosso) 

 A ideia de que a disciplina é um monstro é cultural e está refletida por meio da relação 

de poder que ela estabelece. Essa aversão à Matemática é chamada de Matofobia (PAPERT, 

1988) e prejudica a aprendizagem, causando traumas e influenciando no insucesso do aluno 

em diversos anos escolares. Romulo Lins (2004, p. 118) espera   

Que uma Educação Matemática faça o monstro monstruoso tornar-se 

monstro de estimação, este não seria um feito menor, mesmo que fosse para 

o aluno dizer "sei que é isso e não me assusta, mas não quero"  

Molly relata que 

Tinha uma professora também que ela até falava que eu me destacava 

bastante na sala. Ela falava assim “nem todo mundo aqui tem condições de 

aprender matemática, não”, aí apontava assim uns seis que tinham 
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condições de acompanhar, eu tava nesse bolo dela, né?! (MOLLY, grifo 

nosso) 

 A matemática não é para todos? Nem todos têm condições de aprendê-la? Realmente, 

há algum tempo, a matemática era apenas para um grupo. No entanto, esta ideia não teria de 

ser mudada? Podemos tornar a disciplina mais acessível? Quem estabelece se um aluno tem 

condições de aprender ou não? 

professor, antigamente, considerados bom era professor que reprovava 
muito, que ninguém conseguia aprender, então o cara era bom e os alunos 

muito ruins. (MOLLY, grifo nosso) 

 É verdade que a matemática é uma das disciplinas que mais reprovam na escola e 

super valorizada quando comparada às outras. Paro (2017) revela que a reprovação é uma 

forma de transferir para o aluno a culpa pelo mau ensino oferecido pela escola.   

O que você faz para aquilo dar sentido. E uma das coisas que eu aprendi 

muito é ver quais os conhecimentos prévios que eles tem e fazer intervenções 
a partir dali, como ele pensa, como aquela experimentação que você 

desenvolveu, como ele percebeu e conseguir construir conceitos com eles, 

eu acho que isso traz muito mais significado pra eles, de coisas complexas, 

do que quando você simplesmente passa a regra. Quanto maior o 

denominador, menor a fração, você passa a regra mas não compreende. 
Então quando você faz a experimentação com eles, fica muito mais rico, mas 

isso requer muito mais tempo, boa vontade, né, porque isso demanda você 

levar ingredientes, você ter o gasto pra isso, mas em termos para os alunos 

é muito mais rico.” (MOLLY) 

 Como professores de matemática, o que temos feito para os alunos perceberem as 

relações das coisas que aprendemos em sala com as situações fora do caderno? Fasheh (1998) 

argumenta que a matemática deve servir como um veículo para ensinar tolerância em uma 

época de intolerância, de forma a auxiliar na tomada de decisões, construção de relações entre 

conceitos e experiências pessoais.   

Porque eu vou vendo que vou aprendendo, eu não sei tudo de matemática, eu 

vou aprendendo conforme minha necessidade assim e aí eu vou fazendo as 

conexões, é isso, né. E, às vezes, eu fico um pouco irritada. Caramba, a gente 

passou tanto tempo na escola e a gente não sabe tanta coisa que já era 

importante da gente saber, né (MOLLY, grifo nosso) 

Aí, você vê no rostinho do estudante, o rosto de surpresa pela descoberta, né, 
de que “isso é isso”, ele vai fazendo a conjectura dele. Isso é muito 

importante. (MOLLY, grifo nosso) 

 Molly, acreditamos que ninguém sabe tudo, o nosso conhecimento vai avançando de 

acordo com a nossa necessidade. O seu esforço em desenvolver uma metodologia 

significativa para os seus alunos é visível e os seus alunos serão eternamente gratos. Permitir 
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que o próprio aluno faça as conjecturas, o motiva a aplicar o conhecimento em outras 

situações da vida.  

Aí, meu aluno falou assim “ah, a gente poderia construir problemas assim, 

a gente observa os preços e a gente pode construir os nossos problemas 

matemáticos”. Achei fantástico essa fala dele, né. (MOLLY) 

ao invés de você sempre propor, você também deixar o estudante construir, 

né. Ano passado a gente fez muito esse movimento, deles também 

construírem o enunciado, construírem as propostas. (MOLLY) 

Para Bassanezi (2015): 

“modelagem matemática é um processo que consistem em traduzir uma 

situação ou tema do meio que vivemos para uma linguagem matemática. 

Essa linguagem que denominamos modelo matemático pressupõe um 
conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam o fenômeno 

em questão”.  

 O aluno participante do processo de ensino e aprendizado é muito importante, quebra 

o paradigma de que o professor é o detentor de todo o conhecimento e coloca o aluno como 

protagonista. Para trabalhar desta forma, o professor precisa de um tempo de planejamento 

(voltamos, aqui, a importância do tempo de planejamento do professor), pois ele precisa 

buscar estratégias para instigar os alunos, mediando e intervindo quando necessário.   

acho que você tem que ter, você tem que desenvolver um afeto pelos teus 

alunos e tem que ter uma sintonia do que você faz com a turma, né (MOLLY, 

grifo nosso) 

porque quando você também tem uma boa relação com o professor, em 

qualquer disciplina, né, acho que tudo fica mais (...) fica mais agradável de 

aprender (MOLLY, grifo nosso) 

 Concordamos com a professora. É verdade que, quando você tem uma boa relação 

com professor, tudo fica mais agradável. Bicudo (2005) aponta que 

Ser-professor-de-matemática é, antes de tudo, ser-professor. Ser-professor é 

preocupar-se com o ser do aluno, tentando auxiliá-lo a conhecer algo que 

ele, professor, já conhece e que julga importante que o aluno venha a 

conhecer, também. Esse já conhece tem o sentido de que o professor é 

alguém que já possui pelo menos algum domínio sobre a área de 

conhecimento, objeto do seu ensino (BICUDO, 2005, p.48).  

 Fica aqui a reflexão: o quanto nos preocupamos com nossos alunos? Manter um bom 

relacionamento em sala é eficiente para a melhora do rendimento escolar.  

eu fiz uma amizade com uma colega que tinha feito matemática, na turma 

dela só tinha ela de mulher. E o professor dela falava pra ela “o que você 

tá fazendo aqui? Isso não é curso pra mulher, você não vai conseguir.” Olha 

só, ela falou que só tinha uns três, ele até falava assim “mulher não 
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consegue terminar esse curso, esse curso não é pra mulher”. Ela tinha 

algumas questões, assim, muito fortes nela, mas, se a gente perceber, a 

maior parte dos professores de matemática são homens, né?! E, aos poucos, 

isso foi se ampliando um pouco. (MOLLY, grifo nosso) 

até na própria história, assim, tem poucas pessoas da matemática que são 

visibilizadas, né?! (MOLLY, grifo nosso) 

 Tudo o que vimos ao longo deste trabalho é confirmado com a sua experiência. A 

mulher enfrenta muitos obstáculos quando escolhe trabalhar na área de exatas, ainda somos 

poucas em meio a muitos homens e invisibilizadas.  

considero [feminista] porque eu luto pra que a mulher tenha os mesmos 
direitos, né, tenha o mesmo espaço que o homem, então eu me considero 

sim. (MOLLY, grifo nosso) 

Então, eu considero [feminista] sim que a gente tem que continuar lutando 

pelos nossos direitos, a nossa (...) as nossas tarefas tem que ser divididas 

sim e a gente se apega muito nesse de reproduzir determinadas falas, né. 

(MOLLY, grifo nosso) 

Mas, por mais que a gente vê que a gente avançou, a gente vê que a gente 

tem muito para avançar, né, porque a gente acaba inconscientemente 

ocupando esse lugar de que ter que lavar roupa é seu, se o outro faz, ele ta 

te ajudando. (MOLLY, grifo nosso) 

 Consideramos de grande importância para a temática da pesquisa questionar se nossas 

entrevistadas são feministas. As mulheres precisam ter os mesmos direitos e mesmo espaço, 

além disso, ela pode ser o que quiser e decidir ser. É necessário que nossas vozes sejam 

ouvidas. Partilhamos da mesma opinião: ainda temos muito para avançar.  

4.2 o problema é por eu ser mulher (…) de exatas 

 

Eu sempre estudei em colégio público. E aí no Ensino Médio eu fiz curso 

normal, o antigo formação de professores. Então, eu fiz disciplinas de 

educação junto com as disciplinas ditas normais, química, física, 

matemática. E aí, depois, eu entrei na graduação e aí na graduação fiquei 

lá batendo cabeça como sempre, né?! Porque as matérias eram muito 
puxadas pra quem vinha de escola pública (...) para qualquer escola, né?! 

Mas, pra quem vem de escola pública e ainda fazendo curso normal, era 

pior ainda. (GINA) 

     Gina, nós te entendemos. Em geral, alunos oriundos da escola pública possuem um 

histórico de escolarização incompleto e fragmentado. Para Cunha (2009, p. 31), “a educação 

escolar brasileira é herdeira direta do sistema discriminatório da sociedade escravagista sob 

dominação imperial. Mesmo tendo deixado de existir, o escravagismo deixou marcas 
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persistentes na escola atual (...)”. Aqui, podemos ver que, embora haja esforços para melhoria 

da qualidade do ensino público brasileiro, há influência da colonialidade, uma vez que revela 

a hierarquia entre os seres e saberes, além de elitizar o ensino e legitimar o conhecimento 

europeu. Enquanto as instituições privadas investem em recursos, a escola pública carece por 

falta de investimentos, problemas de infraestrutura e de uma imagem bastante propagada 

sobre o rigor na avaliação dos alunos. 

A transição da escola para a universidade é problemática e marcada por diversas 

mudanças. O ensino superior exige um alto grau de comprometimento, tem um grau de 

exigência maior e conteúdos mais densos. Lembro-me de quando fui escolher qual curso 

ingressar e qual profissão seguir. Assim como a Gina, eu pensei “ah, eu quero trabalhar em 

uma coisa que ajude as pessoas” (Gina). Isso é uma forma de utilizar a profissão para o 

desenvolvimento social.  

Concordamos com GIRALDO, RANGEL e MACULAN (2015) ao dizerem que cada 

professor inicia a licenciatura com ideias sobre o ensino da matemática e essas ideias são 

formadas a partir de suas experiências como alunos no ensino básico. Essa experiência leva 

à formação e entendimento de como a matemática deve ser ensinada e aprendida.   

“(...) a (professora) do terceiro ano era muito boa. E, no curso normal, a 

gente estuda com pessoas mais velhas na sala, né?! Então, ela se 

preocupava muito com essas pessoas também, delas aprenderem 
matemática. A parte de explicação, eu acho que peguei muito dessa 

professora, que ela era muito calma, paciente, explicava de várias formas.” 

(GINA, grifo nosso) 

Felix Klein (2004) denunciou a existência da chamada dupla descontinuidade no 

ensino da Matemática. Para o autor, há uma ruptura entre a Matemática aprendida na escola 

e a Matemática aprendida nos cursos de formação de professores. Uma vez que não haja 

conexão entre a matemática da escola e a matemática acadêmica, os professores tendem a 

repetir a didática  que foi carregada durante seus anos escolares. Assim, também ocorre uma 

ruptura quando esse professor, uma vez formado, retorna à escola para ensinar. Klein (2009, 

p.1) confirma isso quando diz que 

 Os jovens estudantes universitários são confrontados com problemas que 

nada têm a ver com as coisas em que estudaram na escola e, naturalmente, 

esquecem-nas rapidamente. Quando, depois de completarem o curso, se 
tornam professores, são confrontados com a necessidade de ensinar a 

Matemática Elementar na forma adequada ao grau de ensino, primário ou 

secundário, a que se dedicam, e, como não conseguem estabelecer 

praticamente nenhuma conexão entre esta tarefa e a matemática que 
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aprenderam na universidade, facilmente aceitam o ensino tradicional, 

ficando seus estudos universitários como uma memória mais ou menos 

agradável que não tem influência na sua forma de ensinar. (KLEIN, 2009, 

p.1, grifo nosso)  

“Metade dos meus professores falaram que não era pra eu seguir a carreira. 

Aí, eu fiquei revoltada. Aí, eu falei “gente, mas eu tô fazendo formação de 

professor” (...) por isso que ninguém entra na escola. Ficam desestimulando 

os alunos. (...) Eu falei que queria ir pra matemática. Então quando 

aconteceu esse caso (...) essa professora era de sociologia (...) sociologia 
(...) quando falou pra mim, me desestimulou, falando que era pra ir pra 

engenharia, pra outra área, que eu iria me decepcionar.” (GINA) 

Como Klein (2009) fala acima, alguns facilmente aceitam o ensino tradicional, onde 

os alunos são apenas espectadores em sala. São esses mesmos professores que, por vezes, 

desestimulam os alunos quando estes despertam o interesse em fazer um curso de 

licenciatura, como aconteceu com a Gina.  

“(...) meu pai sempre gostou de matemática. Então ele sempre (...) ele via 
assim, a licenciatura como “ah, minha filha está fazendo matemática”, 

então ele me apoiava pra caramba. A minha mãe foi meio termo, ela meio 

que tentou mandar pra engenharia, outro lado, que não sei o que, mas no 

final ela acabou me apoiando.” (GINA, grifo nosso) 

 Que monstro há em sala para que todos tentem evitar nossa ida? Por que engenharia 

é melhor que ser professora de matemática? Será o salário? Quando um jovem decide cursar 

licenciatura em matemática, como a Gina e eu, enfrenta diversas barreiras, barreiras essas 

que começam dentro de nossas casas.  

“(...) profissionalmente, em questão de salário, reconhecimento, é 

complicado  porque a gente faz muito e muitas das vezes o aluno não 

reconhece, a escola não reconhece, seu próprio coordenador não 
reconhece e às vezes nem sua família reconhece o tanto que você faz.  Você 

trabalha, às vezes, mais em casa do que na escola.” (GINA, grifo nosso) 

Não podemos negar que, como professores, a dupla descontinuidade aliada a falta de 

investimentos e desvalorização da nossa carreira acarretam em desmotivação, fazendo que 

muitos profissionais formados mudem suas áreas de atuação. No entanto, há os que decidem 

prosseguir na profissão e embarcam na tentativa de ajudar na formação de cidadãos 

conscientes. Em geral, a maioria já possui experiência em sala, pois trabalharam durante a 

graduação.  

Em particular, ser mulher requer saber lidar com vários tipos de dificuldades, uma 

vez que, desde os tempos antigos, sempre foram marginalizadas na sociedade. Com a 

intenção de formar professoras e professores, foram criadas as chamadas escolas normais. 
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No entanto, com o tempo, foi constatado que havia maior frequência e melhor 

aproveitamento de estudos das mulheres do que dos homens. Guacira Louro (1997, p. 446) 

alega que:  

“esse movimento daria origem a uma "feminização do magistério" – também 

observado em outros países – fato provavelmente vinculado ao processo de 

urbanização e industrialização que ampliava as oportunidades de trabalho 

para os homens”. 

O magistério primário foi visto como a primeira oportunidade das mulheres 

exercerem uma profissão e ingressarem no mercado de trabalho. A alfabetização das 

mulheres, que antes era temida, agora era desejável e visto como uma posição de prestígio 

social. Ainda hoje, é comum a prevalência feminina no magistério.  

(...) eu sendo mulher, a única mulher, dando aula pra eles ajuda (…) ajuda 

(…) tanto que as meninas, que foram “minhas” ano passado, elas falam 

“professora, a gente tá com maior saudade de você e não sei o que”.  Acho 
que a gente entende melhor elas dentro da sala de aula, do que um 

professor. (GINA, grifo nosso) 

(...) Ai, é porque eu interpreto eles como meus filhos, praticamente. Não que 

eu tenha útero pra todos (risos) e nem idade. (GINA, grifo nosso) 

Essa ideia de que, nós mulheres, entendemos melhor nossos alunos e os tratamos 

como filhos não é recente. Alguns argumentam que as mulheres têm vocação para serem 

professoras, seja porque era instinto natural ou porque são delicadas e cuidadosas. Esse 

conceito de vocação, para Miguel Arroyo (2000) é resultado de uma visão religiosa que ainda 

perdura no imaginário social e na autoimagem. A ideia era que: 

Se o destino primordial da mulher era a maternidade, bastaria pensar que o 

magistério representava, de certa forma, "a extensão da maternidade", cada 
aluno ou aluna vistos como um filho ou uma filha "espiritual". O argumento 

parecia perfeito: a docência não subverteria a função feminina fundamental, 

ao contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la. Para tanto seria importante 

que o magistério fosse também representado como uma atividade de amor, 

de entrega e doação. A ele acorreriam aquelas que tivessem "vocação". 

(Louro, 1997, p. 446) 

Nesse sentido, dizer que magistério é vocação desprofissionaliza a profissão docente, 

uma vez que não estaria ligado à escolha, mas, destino. No entanto, há diversos fatores 

envolvidos nessa escolha profissional. No caso da Gina, a motivação principal foi ajudar 

pessoas.  
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(...) mas assim, pra ser professora mesmo foi porque eu sempre pensei “ah, 

eu quero trabalhar em uma coisa que ajude as pessoas”. (GINA, grifo 

nosso) 

Para Lengert (2011, p. 19) 

A “vocação”, portanto, não é subjetiva, mas depende da construção de um 

imaginário pessoal e principalmente social sobre a profissão docente. A 

escolha por ser professor é uma construção e não pode ser encarada apenas 

como uma vocação individual numa progressão linear e sucessiva. 

Delicadeza, afeto, entrega, cuidado, paciência são características que, até hoje, são 

atribuídas à profissão do magistério e que reforçam a ideia de submissão e perda de 

autonomia, devido à intervenção do Estado.  Lengert (2011, p. 15) acrescenta que: 

Um agravante no caso da profissão docente é o fato de vir associada ao 

cuidado, ao serviço, o que por si só já a define como trabalho de mulher. E 

cuidar de crianças e servir é considerado um trabalho que exige menos 

qualificação e, por isso, é menos valorizado. Devido a isso, torna-se tão 

difícil avançar no reconhecimento da necessidade de qualificação e contra a 

tendência de proliferação de trabalhos com menor autonomia. 

Como vimos anteriormente, atualmente, as mulheres têm conquistado algumas 

posições antes ocupadas por homens, além de ter seus direitos de igualdade entre sexos 

assegurados por lei.  Apesar disso, a presença de mulheres na área de exatas ainda é pouco 

expressiva. 

Quando eu fui trabalhar, que entrei dentro de sala de aula, na questão do 
preconceito, se você sabe ou não, aí que eu (…). Engraçado, no início, eu 

achava que era por causa da cor, mas depois eu parei pra pensar “não 

gente, metade dessa escola é negra, os professores são negros, é misturado. 

O problema não é a cor, o problema é por eu ser mulher (…) de exatas”. 

(GINA, grifo nosso) 

Eles esperam professor homem, uma pessoa mais séria, uma pessoa que fica 

lá na frente do quadro o tempo todo, uma pessoa que (…) que vai querer 

demonstrar pra você que sabe mais do que você, que (…) sei lá, não vai 

deixar (…) não vai ouvir a opinião do aluno, que não vai chegar perto do 

aluno. E eu sou totalmente diferente disso. (GINA) 

Gina, ser mulher de exatas não é um problema. Como você, muitas mulheres também 

tentam achar o motivo do preconceito em sala. Será que é a forma como eu falo? Ou a 

metodologia? Será que preciso ser mais firme? Ou é a minha aparência? A minha cor? Por 

que é tão difícil naturalizar a presença feminina nesta disciplina? Será que não enxergam que 

essa discriminação é uma forma de nos excluir e nos invisibilizar, mantendo o poder 

patriarcal na sociedade? A matemática, ciência a qual pode ser encarada como disciplina 
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pautada na objetividade e razão, é inapropriada para as mulheres porque estas são ligadas às 

emoções? Lucía Puave Tosi (1998, p. 11) pondera que:  

(...) as mulheres foram consideradas inaptas ao exercício dessa atividade pela 

sua falta de racionalidade, de objetividade e pela predisposição às emoções. 

Foram, contudo, aceitas, em certas ocasiões, na periferia dessas instituições, 

como auxiliares dos homens da Ciência ou como amadoras e permaneceram 

assim durante quase três séculos.  

Gina relata que: 

Normalmente (o perfil de um professor de matemática) é uma pessoa 

turrona que não chega perto dos alunos e que não fala com os alunos. Eu 

(...). Ah, tenho até pra aproveitar (...) ainda bem que a entrevista foi hoje 

que dá pra contar. Cheguei numa turma de reforço de Fundamental pra dar 

aula e aí eu adoro andar pela sala, né?! Eu acho que o meu exercício é 
andar pela sala. Então dei o conteúdo, falei com eles e fui rodar pela sala e 

fiquei lá no meio dos alunos. Aí eles olharam pra minha cara: “professora, 

o que você tá fazendo aqui?”, aí eu: “ué? Não posso ficar aqui?”. “Você é 

a primeira professora de matemática que vejo andando pela sala”. Então, 

assim, a distância entre aluno e professor na aula de matemática é muito 
grande e aí, por isso que, normalmente, eles gostam mais de humanas. O 

professor de humanas às vezes senta em roda, conversa, escuta opinião. 

Agora o professor de Matemática (...) ele só quer ficar o mais longe possível 

sempre e aí acontece isso. O perfil mesmo é aquela pessoa que sabe muito 

e no geral é aquela pessoa que tem muito a ensinar, mas às vezes não sabe 
como. Sabe muito mais a parte da didática, mas se perde um pouquinho no 

meio do caminho. (GINA, grifo nosso) 

Será que é necessário silenciar as emoções e nos tornarmos uma pessoa turrona, como 

a Gina descreveu acima? Não queremos definir o perfil de um professor de matemática 

através de uma lista de características, mas ouvir a voz e a opinião silenciada de mulheres 

cercadas por enunciados que buscam invisibilizá-las. Bourdieu (2010, p.78) conta que: 

Para chegar realmente a conseguir uma posição, uma mulher teria que 

possuir não só o que é explicitamente exigido pela descrição do cargo, como 

também todo um conjunto de atributos que os ocupantes masculinos 

atribuem usualmente ao cargo, uma estatura física, uma voz, ou aptidões 

como a agressividade, a segurança, a “distância em relação ao papel”, a 

autoridade dita natural etc., para as quais os homens foram preparados e 

treinados tacitamente enquanto homens. (grifo nosso) 

A sociedade tende a confirmar e exigir características de dominação masculina. O 

ambiente escolar não tem sido diferente. O autor ainda ressalta que “a resistência a esta 

dominação simbólica é muito mais difícil, pois é algo que se absorve como o ar, algo pelo 

qual o sujeito não se sente pressionado; está em toda parte e em nenhum lugar, e é muito 

difícil escapar dela” (1996, p. 269). 
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E também (…) eu acho que, nessa questão, o professor de exatas ainda tem 

uma vantagem, porque eles acham que os professores de humanas são 

ligados a um determinado partido. Já os professores de exatas, matemática, 

física, eles sempre acham que são neutros quando tem que discutir isso (…) 
que não sei o que (…) então, eles acham que, pra discutir, é melhor. Ou o 

professor não vai se importar, não vai discutir ou pelo menos você vai ter 

um canal melhor pra discussão. A gente ainda ganha por isso. (GINA, grifo 

nosso) 

O professor é visto como o intermediador e preparador cultural e político entre as 

profissões e entre os grupos profissionais e sociais (Lengert, 2011, p. 14). Nesse sentido, 

precisamos questionar: o professor de exatas é neutro? É comum ouvirmos que os 

professores de humanas se posicionam, defendem seus ideais, enquanto que os de exatas 

tendem a fugir de temas considerados polêmicos, focando apenas em seus conteúdos 

matemáticos. Crozier e Friedberg (1977) afirmam que professores não podem ser reduzidos 

a funções abstratas e que todos tem sempre uma margem de liberdade. No entanto, cabe 

ressaltar que essa margem de liberdade só existirá se os professores de matemática tiverem a 

consciência de que podem usá-las enquanto profissionais. Para Carmona (1992, p. 2), “a 

identidade de qualquer professor é profundamente política tanto no que diz respeito às suas 

origens como às suas implicações”. 

Em contrapartida, também foi criado um mito que diz que “as mulheres não são boas 

em matemáticas” e a associaram a fatores biológicos, como Guacira Louro (2004) ressalta e 

apontamos na introdução. 

No início, eles tentam te provar todo tempo pra ver se você sabe mesmo 

matemática ou não. Ficam trazendo questão (…) que não sei o que (…) como 

se você não soubesse e, mesmo quando termina o ano, ainda sinto que tem 

alunos ainda que não acreditam que eu sei matemática. Não tem 

confiança. (GINA, grifo nosso) 

 

Esse ano eu pedi pra não dar aula pra militar pra não ter esse estresse. Eu 

não quero ficar o ano inteiro tentando me provar pra aluno, não. Não 

estudei quatro anos e pouco pra isso. Falei “eu não vou ficar me provando 
pra aluno”. (GINA, grifo nosso) 

 

Quer me irritar é aluno que acha que eu não sei. Eu fico “p” da vida. Me 

sinto insegura, claro, porque, né?! É a corda bamba, a gente sempre “tá” 

na corda bamba, mas é complicado. Eu acho que a pior coisa da nossa 
profissão, sendo mulher, dentro de exatas é isso, ter que ficar se provando a 

todo tempo. E, dependendo do lugar, a questão do assédio. Mas assim, eu 

acho que o ter de se provar a todo tempo é o pior (…) E eu não vou (...). Eu 

até falei com meu coordenador “eu não vou gastar meu emocional pra 

isso”.  (GINA, grifo nosso) 
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 A angústia da Gina é compartilhada por diversas mulheres que decidem pela docência 

em matemática. Além de encarar a realidade escolar, as longas jornadas de aulas e ocupações 

que vão além da escola, ainda nos exigem provar nossas capacidades de seguirmos a 

profissão que escolhemos. Essa exigência pode provocar sentimentos de inferioridade, 

internalizações e afastamento de sala de aula. Esperamos que, cada vez mais, professoras 

digam como a Gina e realmente não gastem seu emocional pra isso.  

Quando questionamos se Gina já sofreu algum tipo de machismo, ela nos responde 

que 

Olha, tirando a história de não querer tirar dúvidas. Assim, explicitamente, 

não. Eu nunca (…) nunca vi nada não, mas eu sei que tem. (Gina) 

Quando alguém diz que não parecemos professora de matemática, quando um aluno 

se recusa tirar dúvidas conosco, por exemplo, estamos sofrendo as consequências de uma 

sociedade que tentou definir o espaço de mulheres. Essa atitude é consequência da 

colonização e da naturalização do sistema patriarcal. 

Mas aí a gente tem que tomar cuidado também pra não (…). Às vezes, nem 
é intenção do aluno fazer alguma coisa e a gente fica achando que é ou vice-

versa. Às vezes, o aluno “tá” com intenção e a gente acha que não. Então a 

gente tem que ficar (…). Além de se preocupar com dar aula, de fazer as 

crianças aprenderem, ainda tem isso, tem que ter cuidado pra não, pra não 

falar nada que induza alguma coisa ou pra não alimentar nada pelo que 

eles falam. (Gina, grifo nossa) 

 Inconscientemente, muitas mulheres se colocam como responsável pelo assédio.  

[...] eu falo, gente, “se fosse sua mãe passando por isso, você ia gostar? 

Não ia”. Aí eu falo “eu “tô” aqui no papel de professora [...] (Gina, grifo 

nosso) 
 

 Infelizmente, assim como a Gina, nós mulheres, às vezes, rebatemos com o 

argumento “e se fosse a sua mãe/mãe/filha?” em uma tentativa de levar o outro a ter empatia. 

No entanto, esse argumento pode esconder o fato de que todos merecem respeito.  

 A fala abaixo é sobre ser feminista e o que seria ser uma. 

 

Então, eu tenho muita dificuldade com essa questão de (…) do nome 

feminista. As crianças já me perguntam isso também, eu falo “gente, eu 

defendo a mulher, não preciso de um rótulo pra isso, ser feminista ou não”. 

Eu defendo a mulher e o direito que elas têm frente a outras pessoas e a 
gente vê (…). Em sala de aula, a gente precisa ter essa posição. E chamando 

de feminista o nome ou não. (GINA) 
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 Várias mulheres, como a Gina, também tentam evitar o rótulo de feminista. 

Algumas por repulsa, outras por confusão ou medo. Tenhamos em mente que o feminismo 

não se trata do que as mulheres fazem ou não, mas sobre direitos e liberdades que possuem 

(ou deveriam possuir) e nomear isso é um processo de identificação e reconhecimento. 

Sobretudo, esperamos que, junto a você, mais mulheres também defendam a mulher e seus 

direitos.  

4.3 tem toda essa tradição de família. A gente gosta realmente disso (...) tanto na 

prática docente em escola, quanto fora. 

 

Em homenagem à minha bisavó, a primeira professora que veio para 

[município] U, o nome dela Mara XXX então, meu nome é em homenagem 

à minha bisa. E aqui, em [bairro] V, a rua onde eu moro também é o nome 

da minha bisavó. Então eu sou Mara XXX, que resido na Rua Professora 

Mara XXX. Minha avó foi professora, meu avô professor de música, de 
OSPB, de geografia, educação moral, são disciplinas que nem existem 

mais. Então, toda família é de professores, entendeu? Primos. [...] Então, 

a gente tem minha mãe, que foi diretora de escola a vida inteira. Eu 

trabalho numa escola aqui também em [bairro] V, agora me tornei gestora. 

Então, tem toda essa tradição de família. A gente gosta realmente disso, 
entendeu? Tanto na prática docente em escola, quanto fora. É que a gente 

tem um trabalho voluntário, com trabalho voluntário, que é uma escola de 

música. Eu não sei nada de música, tá, Carolina? Me pergunta uma nota 

musical que eu não sei. [risos]. Tem toda essa tradição. (MARA, grifo 

nosso) 

 Nossa, que legal ter uma família de professores, Mara. Carregar esse legado é uma 

oportunidade de aprender a partir de experiências familiares profissionais. Para BACAL, 

MAGALHÃES e CARNEIRO (2014, p. 461)  

Pode-se dizer que a transmissão geracional da profissão na 

contemporaneidade existe, porém não enraizada de modo tão literal, como 

se dava no passado, quando as terras ou o estabelecimento de trabalho eram 
necessariamente passados de pai para filho. Considera-se que ela se dá de 

forma mais fluida, ela se espalha de modo subliminar, engendrando escolhas 

aparentemente livres e individuais, ancoradas em lealdades invisíveis que 

perpassam as expectativas familiares, consciente e/ou inconscientemente. 

 Além de seguir a mesma profissão que a avó, Mara também carrega o nome e 

sobrenome. BACAL, MAGALHÃES e CARNEIRO (2014, p. 459) também salientam que  

A cobrança interna, ou seja, do próprio sujeito, diz respeito à necessidade de 

ser tão bem-sucedido quanto os membros das outras gerações e à 

responsabilidade que sente em fazer jus ao sobrenome da família. Isto acaba 

por provocar comparações com outros profissionais da família e dúvidas em 

relação à capacidade individual. A pressão social é marcada pela referência 
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que o sobrenome representa na área de atuação, gerando uma alta exigência 

quanto ao desempenho da profissão.  

 A nossa entrevistada relata que ama o que faz e conta que a família desenvolve um 

trabalho voluntário voltado para música. Depois de formada em Licenciatura em Matemática 

e trabalhando como docente em uma escola municipal, precisou ficar afastada por um tempo 

devido a um problema nas cordas vocais. Cabe, aqui, ressaltar que problemas nas cordas 

vocais são comuns em professores. 

A profissão docente requer o uso da comunicação oral como um dos 
principais mediadores do conhecimento. Distúrbios da voz comprometem o 

desempenho e a efetividade da sua função, podendo levar a faltas ao trabalho, 

afastamentos e até mesmo ao abandono da atividade. (SOUZA, 2008, p. 17) 

  Interessada em conhecer mais sobre a formação docente, decidiu cursar Pedagogia. 

Foi quando eu tive interesse de começar um novo curso, pra poder entender 
melhor a parte da formação docente, a parte da legislação. (MARA, grifo 

nosso) 

No curso de pedagogia, a gente passa por cinco estágios. Um desses 

estágios é o Curso de Formação de Professores do Normal. Eu fiz esse 

estágio em U e observei que, o que aquelas meninas, o que os alunos 

aprendem de matemática, para depois serem aplicados. [...] Porque elas são 
responsáveis pelo ensino dos alunos no ensino fundamental 1. Eu fiquei 

muito assustada com o que era ensinado, com o que elas sabiam, o que elas 

iriam fazer na prática.[...] foi sobre a formação de matemática dos 

Professores Polivalentes, né, que são professores do fundamental e, nisso, 

que eu te falei. (MARA, grifo nosso) 

 Muitos professores dos anos iniciais do ensino fundamental carregam dificuldades 

em ensinar aos seus alunos conceitos matemáticos. Alguns podem ter crescido com 

dificuldades de aprendizado, outros, com aversão que, como vimos ao longo do trabalho, é 

construído ao longo do tempo por experiências ruins. Quanto à formação inicial do professor 

dos anos iniciais, MARIM (2011, p. 156) diz que 

é preciso responder aos diferentes perfis e possibilidades de cada contexto, 

orientando a formação matemática dos professores, de forma a proporcionar 

experiências formativas efetivas, que não seja o estudo, puramente, de uma 

lista infindável de conteúdos, dos quais não se tem tempo de tratar. 

 O autor ainda reforça que  

Não se trata de formar pesquisadores em Matemática, mas instrumentalizar 

o professor para que construa uma prática que sublinhe o papel fundamental 

da investigação. (MARIM, 2011, p. 156) 

 A escola onde a nossa entrevistada leciona foi selecionada para receber alunos da 

residência pedagógica.  
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O PRP - Programa Residência Pedagógica é um programa do Ministério da 

Educação, Governo Federal, e integra a Política Nacional de Formação de 

Professores e seu principal objetivo e incentivar o aperfeiçoamento da 

formação prática nos graduandos/residentes dos cursos de licenciatura, 
promovendo a introdução do licenciando na escola de educação básica. Uma 

vez dentro da escola e passada a fase de observação, o residente deve ser 

inserido dentro da sala de aula para realizar atividades, como: regência de 

sala de aula, intervenção pedagógica, construir projetos de intervenção, 

sempre acompanhados por um professor da escola-campo (supervisor) e 
orientado por um docente da sua Instituição Formadora. (COSTA, 

MENEZES e BENTO, 2019, p. 2) 

 A residência pedagógica é uma oportunidade de aprendizado, tanto para os 

licenciandos, quanto para os alunos. Permite que os estudantes tenham contato com o futuro 

ambiente profissional, colocando em prática conhecimentos construídos durante o curso. 

Eu recebi os alunos, que são alunos do sétimo e oitavo período da graduação 
em matemática. Foi um grupo de oito alunos. Aí, a gente tem toda uma etapa. 

A residência pedagógica tem um edital bem fechado, tem a parte de 

ambientação, a gente constrói o plano de ação, os residentes começam a ir 

às escolas, a gente tem reunião semanal na universidade. [...]. Gosto de 

escolas de educação básica, estar ali no dia a dia com os alunos, de receber 

estagiário, adoro estagiário. Tem gente que não gosta, recebe os estagiários 
muito mal, mas eu gosto muito. Acho que a gente tem muito a aprender com 

vocês, que estão saindo agora da academia, com tudo fresco na cabeça e 

vocês, com a gente que já tá ali um bom tempo e tem muita experiência. 

(MARA, grifo nosso) 

 O trabalho conjunto entre a escola e a universidade é crucial para a formação docente. 

O episódio abaixo narra uma dificuldade encontrada por Mara e o como a presença dos 

residentes foi primordial. 

Quando foi em 2019, no início do ano letivo, que começa as atividades 

práticas, eu recebi um aluno autista. Aí, foi um grande desafio para todos 

nós. (MARA, grifo nosso) 

Eu já tinha algumas experiências, mas com alunos surdos. [...] Porque 
também tem a parte que, eu acho, que eles [os residentes] têm essas 

experiências na universidade. Autista, não. É um aluno que nunca teve 

mediador, continua, até hoje, sem mediador. A prefeitura não manda, apesar 

de ele ter direito por lei. O que acontece, Carolina. Foi um desafio para 

todos nós. (MARA) 

 Receber um aluno autista foi desafiador, nem todos têm experiências para trabalhar 

com alunos com esse transtorno. Em geral, a grande maioria das universidades não possui 

uma formação específica que prepare o futuro professor para lecionar com alunos que 

apresentem alguma necessidade específica. No entanto, todos têm direito à educação e, no 

caso de pessoas com deficiências, a declaração de Salamanca, documento elaborado  na 

Conferência Mundial sobre Educação Especial, em 1994, inicia dizendo que 
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O direito de todas as crianças à educação está proclamado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e foi reafirmado com veemência pela 

Declaração sobre Educação para todos. Pensando desta maneira é que este 

documento começa a nortear. Todas as pessoas com deficiência têm o direito 
de expressar os seus desejos em relação a sua educação. Os pais têm o direito 

inerente de ser consultados sobre a forma de educação que melhor se adapte 

às necessidades, circunstâncias e aspirações dos seus filhos. 

(DECLARAÇÃO SALAMACA, 1994,p.5)  

 Mara conta um pouco sobre o dia a dia com o Natan, nome utilizado para se referir a 

esse aluno. 

Muitas atividades, a gente não conseguiu aplicar, porque, há dias, em que 

ele não quer fazer nada. Há dias, que ele chega, a meu ver, e eu não tenho 

isso por escrito para provar, sob o efeito de medicação. Então, ele está muito 

sonolento, não tem produção nenhuma. Isso foi a realidade, a gente não tem 

um acompanhamento na sala de aula, na escola, da equipe de educação 
especial. A gente faz o que acha melhor e eu ainda consegui fazer alguma 

coisa porque eu tinha o apoio dos meninos da residência e, se não fosse isso, 

eu não conseguiria. (MARA) 

 Como foi necessária a participação dos residentes! Acreditamos que essa experiência 

deve ter sido marcante para eles e os enriqueceu de maneira a conscientizar e incentivar 

quanto a busca por melhor capacitação e estudos na área.  

Mas assim, tive uma experiência muito importante, tanto para mim, quanto 

para os alunos da residência pedagógica, tá certo?! Isso é muito, muito 

interessante, porque pro Natan também foi muito importante, porque a gente 
observa que ele é aquele aluno que fica jogado no canto da sala, é um aluno 

que não tem a atenção dos colegas. Uns não têm mesmo interesse em 

ajudar, outros, não sabem como ajudar, porque sozinho não consegue 

fazer. (MARA, grifo nosso) 

 É lamentável observar a exclusão desses alunos em sala de aula. 

É importante salientar que, para se educar um autista é preciso também 

promover sua integração social e, neste ponto, a escola é, sem dúvidas, o 

primeiro passo para que aconteça esta integração, sendo possível por meio 

dela a aquisição de conceitos importantes para o curso da vida. (FELÍCIO, 

2007, p. 25) 

 O autor ressalta a importância de promover a integração social do aluno autista. Sendo 

assim, a escola, por meio do professor e mediador, precisa utilizar estratégias de socialização 

com os estudantes que possuem dificuldades voltadas para as relações sociais.  BARBOSA 

(2013, p. 19790) 

[...] o papel do professor como mediador da inclusão, ou seja, ele cria 

situações que oportunizam esse processo, se aproximando e gerenciando 

conflitos de modo que se faça compreender que as diferenças são 

características de todos os alunos, independente de ser deficiente ou não. 
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 O Natan continua sendo aluno de Mara. No entanto, como entramos em quarentena, 

devido ao COVID-19, os alunos não estão tendo aulas presenciais. 

Fui conversar com a professora Helena, conversando com ela sobre a minha 

prática, realidade, tal. A gente começou a mudar o foco da pesquisa, porque 

ela trabalha com matemática, educação matemática inclusiva. A gente 

mudou o foco da pesquisa e a gente está fazendo agora, estudando esta 

questão sobre o aluno autista. É um estudo de caso. (MARA) 

 Aprovada no mestrado, a nossa entrevistada possui uma pesquisa, em andamento, 

voltada para a questão desse aluno autista. É de enorme relevância desenvolver trabalhos 

nessa área.  

Sobre o retorno dos alunos, sim. Eu sou muito feliz. Os alunos com que eu 

trabalho são pessoas que realmente reconhecem o nosso esforço, nosso 

envolvimento, porque eu gosto sempre de trazer coisas diferentes para eles, 

atividades em grupo, os jogos, coisas diferentes. Por vontade própria. Nem 

recursos financeiros a gente tem na escola. (MARA, grifo nosso) 

Como é bom ter os nossos esforços reconhecidos. Ser professor, realmente, não é uma 

tarefa fácil, é preciso, além da didática, ser paciente, flexível, entender as diversas realidades 

e buscar sempre uma metodologia que favoreça a melhor aprendizagem do aluno. 

VENTURA (2011, p. 96) reforça que  

[...] o processo de aprendizagem dá-se em virtude do fazer e do refletir sobre 

o fazer, sendo fundamental no papel do professor, não só o “saber” e o “saber 

fazer”, mas, sobretudo, o “saber ser” para estimular o estudante e criar o 

ambiente propício à aprendizagem reflexiva e crítica. 

Me divirto muito com os meus alunos, a gente brinca muito, é um momento 
muito feliz, sabe? Sinto muita falta deles, inclusive, agora. (MARA, grifo 

nosso) 

 Ter uma sala de aula interativa e com momentos felizes torna a aula e o processo de 

ensino proveitosos. Os seus alunos também devem estar sentindo muito a sua falta, Mara. 

Agora, financeiramente, se a gente fosse pensar, ninguém seria mais 

professor, né?! Nunca teria sido professor, porque, financeiramente, nunca 

tem retorno, a carga horária é muito grande, a gente acaba tendo que se 

desdobrar e trabalhar em várias escolas e, financeiramente, não. A gente 

faz mesmo por vocação. Eu acho. (MARA, grifo nosso) 

 Financeiramente, a profissão docente não é tão atrativa. Logo, os alunos não são tão 

estimulados para essa área, a família, em maioria, não apoia, o que acaba causando baixa 

procura nos cursos de licenciatura. LOUZANO (2010, p. 548) fala sobre alguns incen tivos 

associados a carreira docente, segundo a literatura internacional, entre eles estão a 

flexibilidade, as férias que, geralmente, são mais longas e o altruísmo, o fato do professor 

acreditar que podem ajudar no desenvolvimento do aluno. A autora ainda destaca que  
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Não há dúvidas de que para atrair indivíduos mais qualificados para a 

carreira docente devemos melhorar os incentivos salariais e o status social 

da profissão. No entanto, compreender a eficácia dos cursos de formação de 

professores, tanto das instituições privadas como públicas, se faz urgente. 
Para isso, necessitamos de mais pesquisas que foquem nos desenhos 

curriculares e na capacidade que os distintos cursos têm de preparar os 

nossos futuros para o desafio das salas de aulas das escolas públicas 

brasileiras. (p. 564) 

 Nos capítulos anteriores, vimos que, por muito tempo, era considerado que as 

mulheres tinham vocação para a maternidade. Essa vocação foi transferida para o magistério, 

onde supervalorizavam o fato da professora mulher ser mais amorosa e cuidadosa. É 

necessário ter um cuidado para que a profissão docente não seja descaracterizada e 

desprofissionalizada.  

Ao comparar o trabalho doméstico e o trabalho na creche, Cota (2007) 

constata que as professoras deste nível de ensino misturam seus papéis e 

constroem uma identidade profissional que reforça o cuidar como 

competência feminina e para a qual não é necessária qualificação 

profissional. (MAIA, 2020, p. 45) 

Professora em duas escolas municipais, Mara contou-nos que nunca se sentiu 

inferiorizada como profissional.  

Eu acho que eu não trabalho em ambientes hostis. Eu acho que trabalho em 
ambiente onde as pessoas são muito envolvidas, estão lá porque realmente 

gostam. Eu não me senti, não, pelo contrário, acho que tudo que a gente faz, 

aí, em [município] W, que é uma escola pequena e todo mundo é muito 

amigo. Aqui em V também é tranquilo, não me senti, não. Em absoluto. 

(MARA) 

 Muitos professores, como iremos acompanhar ao longo desta pesquisa, já foram 

inferiorizados em sua profissão. Saber que há uma professora que não passou por isso faz 

acender uma chama de esperança e confiança na mudança. 

Existem dois perfis [de professores de matemática] a meu ver. Existe aquele, 

aquela pessoa que é autoritária, que acha que é o dono do saber. Porque, 

infelizmente, a disciplina matemática ainda é uma disciplina com caráter 

seletivo e classificatório. E existem aqueles outros que já estão vendo a 
matemática sob um novo olhar. Eles entendem que os alunos têm 

dificuldade, entendem que nem tudo não têm relação com a vida diária 

então, acaba que o aluno rejeita aquele conteúdo. Então, eu entendo desse 

modo. (MARA, grifo nosso) 

Eu acho que a gente tem que valorizar tudo o que puder tirar do seu aluno, 
o mínimo que seja, porque, até aquele que tem suas dificuldades, tem suas 

limitações, tem, mas não significa que ele não está se dedicando. Não 

significa que aquilo não está fazendo sentido para ele, só que cada um vai 

saber como expressar. Cada um vai usar essa ferramenta de um modo, uns 

vão ter um destaque maior, outro vai ter um comportamento mais simples, 
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mas isso não tem que ser um tabu na vida das pessoas, entendeu, Carolina? 

(MARA, grifo nosso) 

 Entendo perfeitamente, Mara. Não devemos reduzir a matemática a uma única forma 

de ensinar e aprender, porque “as manifestações matemáticas atingem muitos outros modos 

de pensamento.” (D’AMBROSIO, 1988, p. 44). Valorizar todo conhecimento é primordial. 

De fato, a matemática tem um caráter seletivo e classificatório, pois está imersa em uma 

relação de poder. 

Tanto que você chega no Conselho de classe com uma situação difícil pra 
resolver, apontam logo “ah, o professor de matemática resolve” ou “o 

professor de língua portuguesa resolve”, todo mundo fica quieto. Se eu falo 

sim, todo mundo fala sim comigo, se eu falar não, todo mundo vai falar não 

comigo. Entendeu? Eu não acho legal. Tem que ter esse movimento, tem que 

ser uma disciplina conversando com a outra. (MARA) 

 Exagera-se no valor da Matemática. Na escola, é possível observar que o aluno com 

notas altas na disciplina é considerado gênio, enquanto que, o aluno bom em Artes, por 

exemplo, não é valorizado. Outro fator usado para a manutenção dessa relação é utilizar a 

matemática como fonte primária para verificar alguma verdade, maneira da qual os 

noticiários utilizam dos números em função dos seus próprios interesses ou de alguém. 

O papel social da Matemática, como instrumento de seleção, pode ser 

observado em algumas situações 'do cotidiano. Dentre elas, podemos 

destacar: a quantidade de reprovaçöes que provoca (uma das responsáveis 

pelo abandono à escola); a inclusão de conteúdos desta disciplina em testes 
de seleção para vários empregos; sua importância na escolha da profissão,. 

pois, em alguns casos, o bom desempenho em Matemática é pré-requisito 

para o ingresso em alguns cursos superiores. (ABREU, 1994, p. 15) 

 ZANLORENZI (2017, p. 295), sobre essa prática de atribuírem ao professor de 

matemática a função de reprovação, frisa que 

se por um lado o professor é aquele que vigia, ao mesmo tempo ele também 
é vigiado. Nesse jogo de olhares, o professor de matemática é um dos mais 

vigiados, na medida em que sua disciplina comumentemente é considerada 

como superior às demais, o que leva a, hierarquicamente, ele assumir um 

papel decisório sobre o futuro do aluno, no que se refere à sua retenção ou 

promoção escolar.  

A nossa entrevistada ainda evidencia outros fatores: 

Na Academia, professores de determinada disciplina, o professor de 

álgebra, por exemplo, é o cara. O professor que dá prática de ensino, 
entendeu, já torcem o nariz. Instituto de matemática, ohhh [com admiração], 

Instituto de educação [com cara indiferente]. Não dão um valor. Tem ainda 

essa coisa, infelizmente, ainda tem. (MARA) 



72 
 

 

 Infelizmente, essa ainda é a realidade de diversas universidades, podendo-se observar 

a tentativa de hierarquização de saberes.  

Eu acho que já teve muito realmente no passado. Professores de exatas, 

normalmente, eram homens. A maioria das pessoas que davam aulas de 
matemática eram formados em engenharia, não eram nem licenciatura e 

tinha muito isso também [falha na conexão]. Mas não vejo isso agora na 

prática. Eu, particularmente, nunca tive problema em relação a isso. 

(MARA, grifo nosso) 

 Mara, por meio da fala acima, relatou que o fato de ser mulher não impactou a 

trajetória dela. Não é o caso da nossa entrevistada, mas é necessário estarmos atentas para 

não vivermos subjugadas sobre as mãos do opressor, não percebendo e nem problematizando 

atitudes machistas. Embora nunca tenha passado por alguma situação de machismo, ela narra 

um episódio que ocorre na escola em que trabalha. 

Em reunião conselho de classe, por exemplo, quando alguma pessoa tenta 
se colocar. Esse professor não respeita a opinião, sabe? Quer que a sua 

opinião particular se sobreponha sobre às outras pessoas, especialmente, se 

forem mulher, sabe? Quer ganhar na voz. Essa postura, assim, de querer 

argumentar, não tem argumento, o que fala, não procede. Mas acho que o 

tom de voz, a postura acaba intimidando as outras pessoas, não pelo que 
fala, não pelo que ele tá argumentando nesse sentido, mas pelo modo de 

falar, pelo modo, gestos entende? Neste sentido. Não pessoal, mas em 

relação a alguma questão. Vamos discutir, numa reunião de reunião do 

conselho de classe, algum comportamento de aluno de uma determinada 

turma. Se eu falo alguma coisa e ele é oposto, aí já quer ganhar no grito, 
sabe? Como não quer admitir que o aluno vai ter uma postura numa aula e 

pode ter uma postura diferente na outra aula. Vamos desenvolver um projeto 

na escola, um projeto interdisciplinar, todo mundo quer ter trabalho e vem 

toda aquela coisa de preconceito, modo de falar, entendeu? Nesse sentido, 

nada particular, mas é mais relacionado ao desempenho na escola. (MARA, 

grifo nosso) 

Diariamente, mulheres são vítimas de diversos tipos de machismos, um desses tipos 

se refere a homens que interrompem mulheres, impedindo-as de falar, intimidando-as. O 

“querer ganhar na voz” que a professora se refere também se constitui como uma forma de 

inibir as mulheres. Sobre ter passado por alguma situação de assédio, ela nos conta que, nos 

lugares onde trabalha,  

tem um comportamento muito respeitoso. Eu te falei, os colegas são pessoas 

muito, assim, muito, muito sérias. A grande maioria, sabe, são envolvidos e 

não tem essa questão do assédio, não. Por termos uma postura muito 

respeitosa, até não há palavrões, não há pessoas muito expostas, tem todo 
o cuidado com as roupas, sabe? É tudo muito [...] você vê que tem essa 

questão de chamar de professor ou os que são mais conhecidos já chamam 

pelo nome, mas tem todo um protocolo, não que seja imposto. Acho que é 

natural das pessoas, pelo menos, com os que eu convivo. Não tem, não. 

(MARA, grifo nosso) 
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 Que alívio saber que você nunca passou por uma situação de assédio. O desejo é que 

nenhuma mulher passe por isso e que, assim como você, também trabalhe com pessoas que 

possuem postura respeitosa. No entanto, cabe ressaltar que a roupa curta, a liberdade de sair 

à noite, etc., não atribui a culpa do assédio à vítima.  

Teria a mulher-vítima se comportado segundo razoáveis padrões decência? 

Teria demonstrado, nas circunstâncias, suficiente pundonor? Teria a sua 

conduta se amoldado aos padrões de moralidade pública que a sociedade 
espera? Não teria a conduta da vítima, de algum modo, ferido o sentimento 

comum? Ter-se-ia conduzido a vítima de acordo com os padrões derivados 

do que se entende por bons costumes? [...] a vítima agiu de acordo com os 

princípios éticos? A vítima conformou-se à moral sexual de seu tempo e do 

espaço? A vítima apresentou comportamento uniforme? A vítima, antes do 

fato, era respeitada pela generalidade das pessoas honestas? A vítima, por 
outro lado, sofreu algum tipo de violência? A vítima resistiu aos propósitos 

do agente, ou deles dissentiu comprovadamente? [...] se coteja a vítima, ou 

suposta vítima, com os conceitos de pudor, moral, honra, decência, 

honestidade, bons costumes, moralidade pública, e outros, a partir dos fatos 

de que ela haja participado, para se aferir o grau, a qualidade e a 
profundidade dessa participação, a fim de desses indicativos extrair a 

verdadeira culpabilidade do acusado e a maior ou menor responsabilidade da 

vítima pela deflagração do evento tido por criminoso [...] (SOUZA, 1998, p. 

62-66, in SOMMACAL, DE AZAMBUJA TAGLIARI, 2017, p. 257-258) 

 O relato abaixo é de Mara, professora, estudante e mãe. 

Depois que a gente tem esse compromisso [de ser mãe], a vida muda 
completamente. Você não tem tanto tempo de se dedicar, estudos, reuniões, 

formações acadêmicas. Eu, particularmente, gostaria de ter participado de 

mais cursos, mais qualificações. Mas a gente realmente assume um 

compromisso muito grande. Nosso tempo pros estudo não é realmente o 

mesmo que era quando eu tinha lá meus 20 anos, 30 anos que eu não tinha 
esse compromisso. Porque o cansaço físico também é muito grande, porque 

uma criança requer que você tenha muita energia em cada etapa, né?! 

(MARA, grifo nosso) 

Gente, tem que sentar [...]. Agora, que eu te falei, a gente tem que sentar 

para a gente estudar, mas eu já separei o material. Eu fiz a tarefa de casa 
antes. Então, você acaba tendo [...] seu tempo fica muito comprometido com 

as tarefas, com uma criança. (MARA) 

 Não posso falar com propriedade sobre as dificuldades de ser uma professora e mãe. 

No entanto, compreendo e solidarizo com o seu cansaço e a falta de tempo, tentar conciliar 

tudo não deve ser uma tarefa fácil.  

 Mara contou-nos que não tem envolvimento com o movimento feminista.  

Eu não tenho nenhum envolvimento com o movimento nesse sentido. 

Entendeu? Me dedico muito ao movimento dos voluntários aqui, em relação 

a música, trabalho social, em relação a isso. Agora, outros movimentos, 

movimentos feministas, etc. Nunca tive nenhuma aproximação, não tem 

nem o que responder, na verdade, em relação a isso. (MARA, grifo nosso) 
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 A intenção do trabalho não é rotular pessoas e nem dizer o que as mulheres devem 

ou não acreditar. Afinal, defendemos que todas necessitam de respeito em suas escolhas. 

Ficamos bem contentes em saber do seu envolvimento com um movimento social voltado 

para a música, conhecer um pouco da sua trajetória motiva-nos.  

 

4.4 é você lutar por uma igualdade das mulheres e dos homens em todos os locais e em 

todas as situações.  

Eu sempre estudei em colégio católico. Eu sou daqui de P e eu estudei em 

colégio católico minha vida inteira, em colégio particular e eu faço 

Licenciatura em Matemática, agora, na Universidade C. (HERMIONE) 

 Hermione teve sua educação básica por completo em um colégio católico, esses 

colégios são conhecidos pela excelente qualidade de ensino. 

E, no colégio, assim, eu não tive nenhum incentivo para fazer matemática. 

(HERMIONE, grifo nosso) 

 Contudo, como ela relata, não teve nenhum incentivo para seguir a área de exatas.   

As pessoas sempre me falavam “ah, se você gosta de matemática, então faz 

engenharia, faz arquitetura”. Eu sempre fui muito dedicada. Sempre fui 

muito estudiosa. E, aí, enfim, era esse o feedback que eu tinha dos meus 

professores na época (HERMIONE, grifo nosso) 

 Quando alguém demonstra aptidão com a matemática, automaticamente, já a 

associam à engenharia, arquitetura, menos à licenciatura em matemática. A desvalorização à 

docência está escondida por trás desses discursos.  

 minha família sempre me apoiou. Eu tenho uma irmã mais velha que ela é 

engenheira e, enfim, da minha família, os meus pais sempre me apoiaram 

e, enfim. (HERMIONE, grifo nosso) 

 A influência da família na formação da Hermione foi diferente, pois a busca pela área 

voltada à matemática era comum. SOARES, SOUZA e MARINHO (2004, p. 255) salientam 

que  

[...] o envolvimento dos pais na vida acadêmica dos filhos é um aspecto que 

deve ser incentivado porque pode promover condições favorecedoras para a 

aprendizagem. 

 Contar com o apoio da família pode ser importante e pode, além de fortalecer o 

vínculo familiar, servir como um incentivo e favorecer a aprendizagem.  
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Enfim, acho que só no terceiro ano mesmo, quando eu tive que colocar no 

Enem o curso que eu queria, que eu coloquei licenciatura em matemática, 

que eu tive coragem de afirmar isso. (HERMIONE, grifo nosso) 

Nunca, na minha cabeça, passou a ideia de fazer bacharelado ou alguma 

matemática pura, enfim. (HERMIONE) 

 A época de vestibular é repleta de medo, ansiedade e insegurança. É exigido que uma 

pessoa escolha uma profissão ao longo do último ano do Ensino Médio e a siga. A sua falta 

de coragem na escolha é compreendida e compartilhada por todos que passam por essa fase.  

Eu entrei para o C e, assim, a mente abriu, né?! Tudo. “Oh, meu Deus, o 

mundo agora se abriu”. Eu acho assim, que, quando você entra na 

faculdade, vê tudo. Ainda mais eu aqui de P indo para o Rio, estudando, 

conhecendo mais pessoas e, aí, eu fiquei assim. (HERMIONE, grifo nosso) 

 O primeiro contato com a universidade é sempre marcante, porque criamos 

expectativas sobre os estudos, a rotina e as pessoas que iremos conhecer. SILVA e SOARES 

(2001) observam que o ingresso no ensino superior é tão importante que alguns autores 

consideram que pode ser associado como um rito de passagem da fase de adolescente para a 

vida adulta. No entanto, por apresentar falhas devido ao fato de “mesmo depois de ter passado 

por ele, permanecer em simbiose com a família, pois continua dependente sendo sustentado 

ainda por alguns anos” (ibid., p. 118). Para os autores,  

o verdadeiro ritual de passagem ocorre na incorporação da escolha 
profissional, pois o indivíduo compreende sua nova posição diante do o 

mundo e prepara-se para uma vivência mais amadurecida nele, devido ao 

fato de ter acabado de realizar o sacrifício e o luto do seu "eu" infantil. (p. 

118) 

 MORENO e SOARES (2014, p. 124) destacam algumas das expectativas mais 

imediatas que o recém ingresso tem. 

o estudante espera algo relacionado com a infraestrutura (laboratórios com 

aparelhos atuais e funcionando, biblioteca completa, espaço para o acesso à 

Internet, quadra, dentre outros), assim como espera ser bem recebido por 

colegas e professores. Possui diversas ideias e crenças a respeito da forma 

como será recebido (o trote). Além disso, o estudante espera algo relacionado 
às disciplinas e ao que será aprendido e decidir que caminho quer traçar a 

partir disso.  

 Hermione sempre morou em um município localizado na Região Metropolitana. 

Agora, depois de aprovada na universidade C, localizada na cidade do Rio de Janeiro, além 

de ter a mente aberta, a rotina também mudou.  
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eu acho bem difícil a faculdade no começo e eu preferi o primeiro ano não 

me envolver em projetos, porque eu achei que eu estava precisando pegar o 

ritmo da faculdade. (HERMIONE, grifo nosso) 

 O início de um curso de licenciatura em matemática pode ser marcado por 

dificuldades. O alto nível de cobrança, a necessidade de adaptação e a dupla descontinuidade 

(KLEIN, 2009) são algumas características desse período.  

No começo, é bem mais difícil. Você vai se acostumando,  mas achei bem 

difícil e, às vezes, na sala, as pessoas, sempre meninos, se colocando,  enfim. 

E eu ficava, “mas eu não sei isso” e os professores sempre falam “ai, isso 

você viu na escola” e aí eu ficava “não, nunca vi isso na minha vida”. Te 
dá aquele desespero. “E agora? Eu não sei”. Enfim você fica meio sem 

saber para onde ir, assim. Então, sim, tive impacto, mas fui, estudei sempre 

e deu certo. (HERMIONE, grifo nosso) 

KLEIN (2011, p. 20) salienta que  

As escolas secundárias pouco se importam com saber se, e como, os 

teoremas são generalizados na universidade, aceitando-se muitas definições 
que talvez sejam suficientes no presente, mas que não vão chegar para 

satisfazer necessidades posteriores.  

 Nossa entrevistada passou por uma experiência que outras mulheres também lidam 

na universidade, “as pessoas, sempre meninos, se colocando”. Parece que é algo comum.  

Aprendi muito lá, trabalho super colaborativo mesmo. Eu adorei participar, 

apresentei até o trabalho na semana de ciências e tecnologia. Foi muito 

legal, aprendi muito. (HERMIONE, grifo nosso) 

 Durante o segundo ano de graduação, convidada para participar de um projeto, 

Hermione ressalta o quanto aprendeu. Cabe ressaltar a importância de um ambiente 

colaborativo. 

No ano passado, eu fui convidada a participar do projeto XX6, que foi assim 

maravilhoso para mim. Eu acho que foi o momento em que eu comecei a 

rever minha trajetória sendo uma mulher, sabe? E tendo mais atenção 

para isso, sabe? E foi incrível. Eu ia semanalmente no colégio P, lá no 
bairro M, com as meninas. O objetivo do projeto era incentivar as meninas 

para as ciências exatas, né?! Pra área de STEM [Science, Technology, 

Engineering e Mathematics - Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática, em português]. E foi onde eu fui me redescobrindo sabe e 

aprendendo muito, revivendo coisas que eu tinha. Enfim, percebendo o 

estereótipo  de gênero e o quanto está presente desde sempre na nossa vida.  
E foi com esse projeto que eu tive essa percepção. E assim, foi onde eu cresci 

 
6 Com o apoio do CNPq, o projeto visa promover a efetiva presença de meninas em atividades ligadas à 

Matemática, inclusive nas olimpíadas escolares, para que elas possam se interessar e desenvolver carreiras no 

âmbito científico e tecnológico. As equipes desenvolveram, em cada escola, atividades motivadoras e 
educativas complementares para turmas de alunas. 
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muito, eu acho, e vi todas as possibilidades assim. (HERMIONE, grifo 

nosso) 

Hermione narra um episódio crucial na trajetória dela, o momento quem que ela teve 

a oportunidade de perceber o quanto o estereótipo de gênero está presente em nossas vidas.  

Os estereótipos de gênero são generalizações sobre os papéis de cada gênero. 

Os estereótipos étnicos, normalmente pejorativos, também desempenham 

um papel importante no acesso à educação de grupos historicamente 

excluídos, como negros e indígenas. Em todo o mundo, as mulheres 

permanecem desconsideradas nos chamados campos da STEM (sigla em 

inglês para “Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática”), em boa parte 
devido a papéis diferenciais de gênero. (DA SILVA; ZAMBERLAN & DOS 

SANTOS NUNES, 2019, p. 1) 

 A nossa entrevistada participou, durante o terceiro ano de graduação, de um projeto 

voltado para o incentivo de meninas, da educação básica, na participação de atividades e 

olímpiadas de Matemática. 

[...] servir como inspiração para as meninas ali dentro de meu projeto, 

enfim. (HERMIONE, grifo nosso) 

[...] Então eu acho que elas ficavam muito animadas em ter um espaço 

para elas. E vê meninas em volta delas assim. (HERMIONE, grifo nosso) 

 Nesse projeto, a participação de licenciadas foi fundamental, pois, além de servir 

como inspiração para as meninas, trouxe benefícios para todas envolvidas nesse processo, 

desencadeando mudanças na forma de enxergar algumas situações do cotidiano.  

A gente também fez vários passeios, tanto ao Impa, quanto a casa Firjan e 

até o Parque Tecnológico da UFRJ. A gente fez algumas visitas com as 

meninas para esses espaços sempre incentivando e mostrando para elas que 

esse espaço também pode ser ocupado por elas se elas quiserem. Enfim, eu 

me senti muito impactada pelo projeto. (HERMIONE, grifo nosso) 

É exatamente isso, é preciso que as meninas entendam que, se elas quiserem, elas 

podem ter acesso a qualquer área, independentemente de ser considerada masculina ou 

feminina, é possível.  

Só tenho a percepção disso por causa do meu projeto, antes dele, realmente 

não tinha parado pra pensar nessas questões. (HERMIONE, grifo nosso) 

Acho que as questões de gênero, às vezes, são muito sutis assim dentro da 

sociedade. Se a gente não parar para pensar, a gente realmente não 

questiona atitudes e ações. Eu vejo assim dentro da escola. Eu nunca tinha 

pensado. (HERMIONE, grifo nosso) 

E, assim, eu aprendi muito e fui aprendendo mais sobre os tipos de 

segregação que a gente enfrenta. Do papel dos professores, das escolas, da 
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família nisso tudo. Eu fiquei muito interessada. Gostando muito de conhecer 

sobre isso. (HERMIONE, grifo nosso) 

 Gratidão a esse projeto por ter aberto sua percepção sobre esse assunto tão importante. 

De fato, as questões são muito sutis em nossa sociedade e o quanto passaram despercebidas. 

DO RÊGO BARROS e OLIVEIRA (2020, p. 84) citam uma situação bem sutil 

Uma aluna que faz um teste de matemática experimenta uma carga cognitiva 

e emocional extra de preocupação relacionada ao estereótipo de que as 

mulheres não são boas em matemática. Uma referência a esse estereótipo, 

mesmo que seja tão sutil quanto fazer o teste em uma sala composta 

principalmente por homens, pode afetar adversamente o desempenho do seu 
teste. Quando a carga é removida, no entanto, seu desempenho melhora. 

Logo, a ameaça do estereótipo representa mais um motivo pelo qual as 

mulheres permanecem sub-representadas em STEM.  

 Os autores ainda ressaltam a importância de iniciativas de incentivo feminino.  

Em função disso, observa-se a importância de pesquisas e iniciativas que 

envolvam estratégias de motivação para as mulheres desenvolverem 
carreiras em áreas como ciência, tecnologia, engenharias e exatas. (2020, p. 

86) 

 Os estereótipos influenciam o interesse das meninas desde o ensino fundamental e 

perpassam o ensino médio, alcançando a vida adulta de muitas. O episódio narrado abaixo. 

pela Hermione, mostra uma situação onde as relações de gênero apareceram de forma bem 

sutil durante o ensino fundamental.  

Aqui, em P [município onde mora], tem uma prova que alguns colégios 

fazem, provas de matemática, português, geografia, enfim, uma competição 

entre algumas escolas. A minha escola foi participar dessa competição e eu 

sempre gostei de matemática. Isso foi quando eu estava no nono ano. E aí, 

eu pedi para a professora que eu queria muito fazer a prova de matemática, 

porque eu sempre gostei de matemática, era uma boa aluna, então tava 
“uhuul, quero fazer essa prova” e a professora [...] assim, tinha um outro 

garoto na minha turma que ele também era um bom aluno, assim como eu. 

E ele nem tinha pedido para fazer a prova, mas foi ele que fez, entendeu? 

A professora não me escolheu. E aí, me colocaram para fazer de Geografia, 

sendo que eu nunca gostei de geografia. No fim, eu fiquei bem frustrada 
sim, poxa, mas eu queria tanto fazer a prova de matemática achava que a 

professora ia me escolher e não foi assim. E, enfim, isso passou sabe? Nem 

me liguei, na época, e nem nada, mas acho que teve sim o peso de um 

estereótipo de gênero pela minha professora, mesmo ela sendo professora. 

(HERMIONE, grifo nosso) 

 De forma subentendida, a professora, mesmo sendo mulher, estava afirmando e 

confirmando a estereotipação, associando as meninas às ciências humanas e meninos, às 

ciências exatas. Enquanto professores, nossas atitudes em sala de aula confirmam esse 

preconceito? 
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Então eu acho que foi onde me atentou muito a isso, as questões de gênero, 

a necessidade de diversidade dentro da ciência. Enfim foi o projeto que me 

ajudou muito e, portanto, agora eu vou fazer uma monografia nesse tema. 

Vou fazer uma pesquisa sobre o projeto, então fico muito animada com tudo 

que envolve isso. (HERMIONE, grifo nosso) 

eu tô pegando um pouco o depoimento delas para fazer uma análise do 

projeto e eu tô bem animada com isso tudo. (HERMIONE) 

 DO RÊGO BARROS e OLIVEIRA (2020, p. 85) apontam que, no Brasil, ainda não 

há publicações sobre a ocupação de mulheres nas áreas como ciência, tecnologia, engenharia 

e exatas, ramos que permanecem sob a dominação do gênero masculino. Pesquisar neste 

tema, hoje, é indispensável e essencial.  

Eu estudo a noite. E aí, eu estudo com muitas pessoas que trabalham o dia 

inteiro. Enfim, acaba que a gente não tem um momento assim, para 
conversar, bater papo. Tem muito aquela correria de chegar, ir pra aula e 

ir embora, enfim. (HERMIONE) 

Estudar à noite tem os prós e contras. Se, por um lado, torna possível a realização de 

outras tarefas durante o dia, por outro, o retorno para a casa pode se tornar perigoso e, por 

ser muito corrido, como a Hermione relata, a turma acaba não criando um vínculo. A nossa 

entrevistada relatou que sempre achou tranquilo o percurso de ida e volta da universidade.  

Eu acho professor muito distante do aluno, assim, na universidade. A 

maioria. Então acho que é uma indiferença com todos os alunos. 

(HERMIONE, grifo nosso) 

A relação professor e aluno, na universidade, não deveria ser assim distante. DOS 

SANTOS e SOARES (2011, p. 358) apontam que   

relações professor-estudante hierarquizadas, distantes, autoritárias 

concorrem para o desinteresse, para a falta de investimento e de confiança 

do estudante na explicitação e superação de dúvidas, o que compromete a 

aprendizagem. 

Quanto à diferença do número de homens e mulheres em sala, Hermione relata que 

Eu entrei numa turma que tinha 60 pessoas. Acho que umas cinco ou sete 

meninas já entrei e fiquei “ué, gente? O que que tá acontecendo, né, que 

diferença é essa?” (HERMIONE, grifo nosso). 

Mas é uma situação esquisita você estar em uma sala com poucas pessoas e 

você ser a única mulher. O que está acontecendo. Por quê? Cadê as outras 

mulheres aqui comigo também? (HERMIONE, grifo nosso) 

 A presença de mulheres nos cursos de licenciatura em matemática ainda é pequena, 

comparada a outros cursos de licenciaturas. CANTAL e COHEN-PANTOJA (2019, p. 127) 

salienta que  
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A compreensão da categoria “educar” como uma prática feminina e da 

categoria “fazer ciência” como masculina, onde a primeira é inferior à 

segunda, torna-se evidente quando percebemos que, mesmo dentro dos 

cursos de graduação em exatas, as mulheres estão mais presentes nas 
licenciaturas do que nos bacharelados. E, ao ingressarem na pós-graduação, 

é comum que ocorra o chamado “efeito tesoura”, quando a presença delas 

passa a decair a cada etapa da carreira acadêmica 

 Os autores ainda acrescentam que não basta que as mulheres entrem nesses espaços, 

é preciso quebrar o paradigma dominante.  

eu não gosto muito de pensar em um perfil porque eu acho que acaba 
gerando um estereótipo nisso. Se eu fosse dizer isso quando eu estava na 

escola, aquela visão de nerd que a mídia nos dá né, assim, mas, hoje, eu não 

tenho essa visão. Eu acho que, para alguém ser professor de matemática, eu 

acho que a pessoa tem que saber matemática, mas não só isso e aprender 

muito sobre educação matemática, matemática crítica pra, enfim, ser um 
profissional. Enfim, buscando sempre se aperfeiçoar. Então, acho que o 

perfil é gostar de ser professor e gostar da matemática. Acho que tem que 

ser isso junto, agora. Enfim, acho que qualquer um que gostar pode ser 

sim. (HERMIONE, grifo nosso) 

 Hermione, quando questionada sobre como descreveria o perfil de um professor de 

matemática, ressaltou a importância de saber matemática, mas também aprender sobre a 

educação matemática e a matemática crítica. Concordamos com você, saber as fórmulas 

matemáticas e como resolver os problemas matemáticos não são suficientes para ser um 

professor.  

[...] escolheria o mesmo curso, eu gosto muito de estar estudando isso, ser 

professora é uma coisa muito forte que acho que eu sempre tive desde 

criança, sempre me vi sendo professora. Então, sim, mas acho que eu teria 

mais coragem para afirmar isso. (HERMIONE, grifo nosso) 

 Quando questionada sobre a escolha do curso, mesmo se pudesse voltar no tempo, 

ela ainda escolheria a licenciatura em matemática. É muito bom saber que você está 

conseguindo realizar um desejo que é seu desde criança. 

Ser professor, acho um desafio e eu quero estar sempre aprendendo mais, 

pra sempre estudando, né. Uma formação continuada, sim, pra eu 
aprender cada vez mais. Mas eu penso assim, é difícil mudar a forma que 

a matemática é ensinada. Vai ter cobrança das escolas onde a gente vai 

trabalhar e tudo mais e fica aquela cobrança de ter que dar conteúdo eu 

tenho noção disso tudo. Mas eu penso em utilizar não só o quadro na sala 

de aula, mas enfim, o Geogebra, material físico, levar coisas que sejam do 
dia a dia. Então, o meu objetivo é esse: sair, tentar sair daquele quadro, de 

tentar trazer os alunos, tentar torná-los mais críticos também. É um desafio, 

mas é o que eu penso assim. (HERMIONE, grifo nosso) 
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 Realmente, ser professor é um desafio e necessitamos de constante aperfeiçoamento. 

Infelizmente, algumas escolas ainda utilizam métodos antigos de ensino. No entanto, aos 

poucos, podemos ir mudando essa metodologia.  

Sim, eu quero ser professora e eu sempre penso mais na escola. Não penso 

em universidade, mas eu sei que as coisas vão mudar com o tempo, mas eu 

realmente penso em dar aula em escola, ensino fundamental. Assim, ensino 

médio, muito interessante, tem matérias interessantes, mas eu vejo que no 
ensino médio tem muito uma questão voltada para o vestibular e, enfim, eu 

penso na matemática pro dia, para a vida e eu acho que eu consigo mexer 

um pouquinho mais no ensino fundamental. Por enquanto, é essa a visão que 

eu tenho. (HERMIONE, grifo nosso) 

Embora, agora você não pense em ser professora universitária, se um dia, o seu desejo 

mudar, a universidade também é seu lugar, Hermione.   

Vamos torcer que não, mas sei lá, eu acho que se isso acontecer eu vou estar 

mais preparada pra lidar com uma situação, assim, conhecendo mais sobre 
o tema, sabendo mais como as coisas acontecem,  Acho que a gente vai se 

preparando para saber agir em situações assim. (HERMIONE, grifo nosso) 

Nossa entrevistada relatou-nos que nunca se sentiu inferiorizada como profissional. 

Hermione, esperamos que você nunca passe por isso e, caso passe, que isso não faça você 

parar.  

Sim, com certeza, é meu objetivo. Vou estudar muito e eu realmente vou 
conseguir. Com certeza. Pensamento positivo. Vai dar certo. (HERMIONE, 

grifo nosso) 

Nesta fala acima, ela expressa o desejo de obter a independência financeira. Sabemos 

que a profissão docente não é a melhor remunerada e que, por vezes, é necessário alta carga 

horária para conseguir um salário vantajoso. No entanto, seguimos com a luta pela 

valorização do professor.  

tive um professor na escola. Que era bem esquisito, assim, né. No tratamento 

com as meninas e era de uma forma geral. Assim, todas as meninas se 

sentiam incomodada dele tentar ser muito próximo, de tentar, sempre 

fazendo carinho assim [passando a mão no cabelo], passando a mão nas 

nossas costas assim, tentando abraçar sempre, mas que a gente se sentia 
muito incomodada e logo depois também ele saiu da escola, porque não 

estava dando certo. Acho que, dentro da escola, teve esse caso desse 

professor. Enfim, não foi nada tão grave assim, mas algo bem que 

incomodou bastante várias meninas. (HERMIONE) 

 É necessário destacar uma situação que, infelizmente, é corriqueira no cotidiano de 

mulheres: o assédio. É doloroso pensar que as crianças e adolescentes enfrentam isso cada 

vez mais cedo. O relato acima é de um episódio sofrido durante a ensino fundamental. A 
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UNICEF (Fundo das Nações Unidas para Infância) desenvolveu um aplicativo gratuito 

chamado “Proteja Brasil”. Com ele, é possível fazer denúncias, localizar os órgãos de 

proteção nas principais capitais. Essas denúncias recebidas pelo aplicativo são encaminhadas 

para o Disque 100. 

Apesar de existir na Constituição Federal parágrafos que tratam do assédio 

sexual e moral, as maiores dificuldades em relação à penalização do agressor 

são a “invisibilidade” e o alto grau de subjetividade envolvido na questão. 

Provar a relação de causa (agressão) e consequência (sofrimento da vítima) 
não é simples já que o agressor dificilmente deixa rastro. No entanto, fechar 

os olhos para as incidências e consequências do assédio é colaborar para que 

ele se torne ainda mais violento. Somente por meio de ações que incentivem 

a conscientização sobre o tema é que será possível coibir os assediadores 

e prevenir situações em que ocorre o assédio. (GUIMARÃES, 2016, p. 61, 

grifo nosso) 

 Acreditamos, juntamente com a autora acima, que é de suma importância falar sobre 

assédio nas escolas. 

E acho que olhares das pessoas até na universidade também, de professor. 

Um olhar que você se sente incomodada, assim. Isso já aconteceu na 

faculdade também, com um professor, que me olhou assim e eu fiquei 

realmente incomodada com aquela situação. (HERMIONE, grifo nosso) 

 Porém, não é somente na escola que as meninas sofrem com o assédio. Ele também 

está presente na universidade. BOECKE, MARTINS, BARROSO (2019, p. 6) dizem que “é 

crucial, portanto, a criação de mecanismos que deem visibilidade aos casos de assédio sexual 

dentro do ambiente universitário”. 

E aquilo de você sair na rua e as pessoas mexerem com você. Me sinto 

realmente incomodada. (HERMIONE) 

 Infelizmente, assédio está em todos lugares. Precisamos denunciá-lo e acolher as 

vítimas. 

Acho que sim, até eu também, com certeza, já fui machista em várias 

situações. Eu acho que, enfim, na nossa sociedade, todo mundo já foi, todo 

mundo, às vezes, é. A gente tenta não ser e aprender cada vez mais, mas isso 
dentro de tudo na relação com os meus amigos e na família também. Eu 

acho que, infelizmente, está em todas as relações e a gente tem que estar 

sempre buscando aprender mais para não repetir os mesmos erros. Mas, 

pra mim, dentro de todas as minhas relações com todas as pessoas. 

(HERMIONE, grifo nosso) 

 O machismo permanece em nossa sociedade, como herança do colonialismo.  É 

provável que todos tenham uma história envolvendo essas atitudes, seja na educação familiar, 

escolar ou durante a vida adulta. Sim, Hermione, concordamos que todo mundo já foi e às 
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vezes somos machistas. Esse trabalho não possui a finalidade de apontar ou acusar, mas de 

conscientizar sobre nossas atitudes, falas e, conforme a nossa entrevistada salienta, “a gente 

tem que estar sempre buscando aprender mais para não repetir os mesmos erros”.  

 Hermione relata abaixo sobre o fato de ser feminista. 

[...] sim acho que não tem como a gente, sei lá [...] vê tudo, né, todos os 
direitos que a gente já tem, sem pensar nas mulheres que fizeram isso 

acontecer. Se hoje eu voto, se hoje posso ir para uma universidade estudar 

matemática, foram porque as mulheres correram atrás disso. Então, eu acho 

que não tem como não se colocar nessa posição dessa luta pela igualdade 

de gênero em todas as situações e para todas as mulheres. Então, sim. Estou 
sempre aprendendo mais, buscando, assim, mais tanto nas minhas falas, nas 

minhas colocações, para estar sempre lutando para ter uma igualdade cada 

vez maior entre a gente. (HERMIONE, grifo nosso) 

Eu acho que é isso, é você lutar por uma igualdade das mulheres e dos 

homens em todos os locais e em todas as situações. (HERMIONE, grifo 

nosso) 

 Que interessante essa fala, Hermione. Realmente, se pararmos para analisar os 

direitos que nós, mulheres, temos hoje, é impossível não pensar nas mulheres que fizeram 

isso acontecer. É primordial que alcancemos a igualdade de gêneros, lutando por melhores 

condições e, acima de tudo, respeito para  todas as mulheres, contemplando as diversas 

realidades. 

4.5 cara, é muito estranho, é o preconceito o tempo todo, em todas as etapas, sabe? 

 

Assim, eu me sinto privilegiada de acordo com a trajetória. Minha mãe era 

empregada doméstica, meu pai trabalhava numa loja. que era antiga loja 

M, uma loja que faliu, mas ele depois estudou só depois que casou, teve toda 

uma dificuldade para fazer contabilidade. Então, na minha família, eu fui a 
primeira a fazer faculdade. Então, sabe, a primeira a se realizar realmente 

como profissional. Depois, vieram outras primas minhas, ainda bem, né, 

mas fui a primeira a chegar lá. Então, sim, me considero profissionalmente 

realizada, financeiramente realizada e independente também.  (ROSE, grifo 

nosso) 

Filha de uma empregada doméstica e um lojista, Rose foi a primeira a se tornar 

universitária. Hoje, profissionalmente e financeiramente realizada, sente-se orgulhosa da sua 

trajetória. Sem dúvidas, serviu como exemplo na sua família e inspira muitos.  

Segundo dados do Censo da Educação Superior 2018, que é realizado pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira), o número de ingressantes em 

cursos de educação superior de graduação teve um crescimento de 6,8% em relação a 2017. 
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No entanto, a entrada de jovens na universidade, infelizmente, ainda não é a realidade de uma 

grande parcela da população.  

Eu fui normalista, né, eu dava aula para crianças. Comecei a dar aula aos 

16 anos numa escola particular para crianças de terceiro e quarto anos. 

(ROSE) 

 Com 16 anos e uma responsabilidade grande: lecionar no ensino fundamental I. 

Quanto a essa experiência, ela destaca que 

[...] eu falo, acho que foi válido também para ser didática, para eu ter 

preparo em relação a como passar as dificuldades também, foram boas, 

porque me ajudaram a entender a dificuldade do aluno quando ele ingressa 

na faculdade. Acho que foi bem legal. (ROSE, grifo nosso) 

 Ter a formação de ensino médio na modalidade Normal é vantajoso pois, uma vez 

que o curso Normal médio forma docentes para atuar na educação infantil e nos anos iniciais 

do ensino fundamental, lecionando com crianças, jovens e adultos, a formação prepara para 

lidar com situações de sala de aula. O Conselho Nacional de Educação estabeleceu Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de Professores na Modalidade Normal em Nível 

Médio (1999, p. 41), nele diz que: 

No curso Normal, a reflexão sistemática sobre a prática deve conferir 

validade aos estudos e às experiências a que são expostos alunos e 

professores. Ao eleger o fazer como o objeto da reflexão, a formação é 

concebida a partir do envolvimento dos alunos e professores em situações 

complexas, cuja intervenção exige a explicitação de conhecimentos e valores 

que referenciam competências afinadas com uma concepção de professor 
reflexivo, dotado da capacidade intelectual, autonomia e postura ética, 

indispensáveis ao questionamento das interpretações que apoiam, inclusive, 

suas intervenções no exercício da atividade profissional. 

 Após o curso Normal, Rose fez o vestibular para matemática, na universidade C.  

Entrei, assim, com a falta de base terrível, terrível, terrível, né, porque eu 
tinha sido normalista e a escola não prepara você para a faculdade, prepara 

a pessoa para dar aula para crianças. Então, minha base em matemática, 

física eram muito ruins, mas Deus abençoou, abriu as portas e eu consegui 

entrar no campus X [da universidade pública C] de primeira. (ROSE, grifo 

nosso) 

Aí, quando eu entrei, eu me deparei com n dificuldades por conta da falta de 

base. Foi mais uma surra, uma surra terrível, né, para me adaptar. O 

primeiro semestre foi inesquecível, mas depois eu fui me encaixando, me 

encaixando. (ROSE, grifo nosso) 
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 Assim como as outras entrevistadas, Rose também ressalta a queixa sobre a escola 

normal não preparar para o vestibular. O primeiro semestre da graduação é impactante, 

deparamo-nos com diversos obstáculos e, alguns, ainda precisam lidar com a falta de apoio. 

Por parte de mãe, sim. Por parte de pai, não. Como eu disse, assim, 

magistério às vezes as pessoas falam tão negativamente, né?! Meu pai se 
preocupava de eu passar dificuldades financeiras ao ser professora, né, eu 

acho que quase todo mundo ouve isso. “Você vai ser professora nossa tem 

outras profissões vai ser melhor para você”. Meu pai foi super contra super 

contra, sabe? (ROSE, grifo nosso) 

 Infelizmente, o magistério é muito desvalorizado e as pessoas têm uma visão negativa 

dele. Com isso, preocupados, muitos pais acabam não apoiando as escolhas dos filhos, 

quando estes escolhem pela licenciatura.  

[...] no primeiro semestre, também não me apoiou. Eu acho que ele só foi 

entender que realmente eu queria isso quando eu estava mais no segundo 

ano em diante. Sério, ele foi vendo que eu tava tendo uma superação, me 

tornei monitora logo no início e, no segundo semestre, não, no terceiro 
semestre eu já era monitora. Então, eu queria muito isso, aí, ele foi 

compreendendo, cedendo um pouco, né?! Acho que aquela preocupação que 

os pais colocam, minha mãe foi um docinho, me apoiou o tempo todo, 

chorava junto comigo. Foi muito legal, depois meu pai também, quando 

entrou nisso, também me deu apoio, mas o início foi muito ruim. (ROSE) 

 Receber o apoio da família é muito significativo durante o curso superior, pois, “o 

apoio parental, em nível cognitivo, emocional e social, permite ao sujeito desenvolver 

repertórios saudáveis para enfrentar as situações cotidianas (DESSEM; POLINIA, 2007, p. 

24). 

Questionada sobre qual seria o perfil de alguém que ensina matemática, ela destaca  

que 

tem que ser uma galera que tem que aceitar pagar preço. Ser uma pessoa 

que aceite sofrer, eu falo, brincando, que, se você vai ser professor de 

matemática, você tem que se condicionar sofrer, depois que você sofre a 

Matemática, você aceita sofrer qualquer coisa. Quase tudo, né?! Eu acho 
que é quase nesse estilo, né. Você deve entender. Você deve ter feito a 

graduação e a gente pode até ter um ambiente muito legal, mas a gente tem 

que estar condicionada a sofrer, passar noites em claro, na semana de 

provas, você não dorme. Você fica a base de café, sofrimento e dor. Mas 

acostuma, sério. (ROSE, grifo nosso) 

 Sem dúvidas, devemos concordar que encaramos essas barreiras durante a graduação. 

Noites em claro, insônias, medo, insegurança e depressão estão se tornando cada vez mais 

comuns entre os universitários. COELHO (2010, p. 36) confirma quando diz que 
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Os indivíduos em fase de profissionalização em nível superior são em sua 

maioria jovens com menos de 25 anos em transição entre a adolescência e a 

idade adulta. Este grupo geralmente apresenta maior privação de sono com 

tendência à sonolência excessiva diurna e, como consequência, queda do 
desempenho escolar, lapsos de memória, inconstância no humor 

(irritabilidade, tensão e ansiedade) e problemas comportamentais. 

 Com o baixo interesse das pessoas à profissão docente, ter professores que gostam 

do que fazem. “ [...] sempre amei trabalhar com crianças, até adolescentes também. Também 

amo trabalhar com eles. E assim, esse era o meu foco.” (Rose). 

[...] se por um lado educar e ensinar é uma profissão, por outro lado, não há 
melhor meio de ensino e aprendizagem do que aquele que é exercido de um 

ser humano para outro, isso também é um ato de amor. E indo mais além, 

gostar desse trabalho, acreditar na educação e nela investir como indivíduo 

também se configura como um ato de paixão, a paixão pelo possível [...] 

Talvez resida aí a extrema ambigüidade do ato de ensinar e da presença das 

mulheres no magistério (ALMEIDA, 1998, p. 76).  

 A nossa entrevista acrescenta 

Sabe, essa coisa de dizer que você ama desde que você é criança? Não sei 
explicar. Eu acho que eu não me imagino em outra profissão. As pessoas 

falam tão mal, mas eu acho o magistério uma vocação. Sinceramente, eu 

amo. Não sei, eu acho que eu sempre quis ser professora. (ROSE, grifo 

nosso) 

 O termo “vocação” é muito voltado à ideia de predestinação ou chamado. Podemos 

associar, por exemplo, ao chamado de Abraão, a qual foi escolhido por Deus, para ser pai de 

multidões, segundo as religiões protestantes. Para LOURENÇO FILHO (2001, p. 12), “o 

termo vocação é empregado como inclinação, gosto, preferência, predileção por uma 

atividade, ofício ou produção”.     

Porque assim, por isso eu falo que eu acho sobre a profissão como um 

ministério, o magistério é uma vocação mesmo, porque, cara, você não tá 

ali só pra tacar os conteúdos. (ROSE, grifo nosso) 

Eu creio muito em missão, né. Você vai pegar alunos desde pequenos que 

têm sempre uma barreira, seja paterna, materna, de amiguinhos ou de uma 

outra professor. E assim, quebrar essa barreira é legal. (ROSE, grifo nosso) 

      Ficamos contentes de saber o quanto você ama a profissão! Quanto a questão de 

vocação, LOURENÇO FILHO (2001, p. 15) alerta: 

Aos que tiverem dúvidas, ainda, sobre a existência de uma vocação, como 
tendência inata para o magistério, lembraríamos que procurassem responder 

apenas a esta ligeira dúvida: “Em que idade a vocação magistral se desperta? 

Na infância? Na adolescência? Quais os seus sinais inconfundíveis?” Bastará 

a análise das respostas para convencimento de que o gosto pela profissão do 

magistério é antes uma formação social que uma vocação. 
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      Concordamos com o autor, mas respeitamos o seu posicionamento, Rose. Ainda 

voltado para o início da graduação, a nossa entrevistada ainda apontou outra problemática.  

 Tinha barreira em relação à falta de base no início, tinha a barreira de ego, 

os colegas derrubando, tentando derrubar o colega, coisa que, assim, 

quando eu fui fazer doutorado em engenharia, eu não vi isso. (ROSE, grifo 

nosso) 

 Essa postura é vivenciada, sobretudo, por muitas mulheres. É lamentável constatar 

que, ainda hoje, isso acontece.  Sobre essa guerra de ego e diferença de tratamento, ela 

completa:  

Eu comecei a sentir quando fui para bacharelado. É, no bacharelado, eu 

comecei a sentir muito. Na licenciatura, não, era legal, mas eu acho que eu 

comecei a migrar muito para o bacharelado a partir do segundo ano. Eu 

comecei a puxar matérias mais teórica, sabe? Eu gostava. Então, aí eu 

comecei a sentir muita barreira, sabe? (ROSE) 

 Rose iniciou a licenciatura, mas, no segundo ano, decidiu ir para o bacharelado.  

Já tinha largado a licenciatura, acabei sendo convencida a ir pro 

bacharelado, disseram que eu tinha mais perfil para bacharel. E aí, fui para 

o mestrado em matemática pura. (ROSE) 

 O relato abaixo narra um episódio preconceituoso vivido por Rose. 

Cheguei no primeiro período e os colegas viravam pra mim e falavam “cara, 

seu lugar não é aqui”. “Você tinha que estar em um lugar onde você não 

pensasse”. “Aqui não é para você”. “Você tinha que fazer uma coisa que 

[...]”. Olha que coisa preconceituosa ou pejorativa.  Você tinha que fazer 

uma psicologia, uma sociologia algo que não raciocinasse. “O lugar pra 
você não é aqui, não”, eu falei “cara, como assim, sabe?”. Era uma coisa 

assim, bizarra, espontânea, de se soltar naturalmente. (ROSE, grifo nosso) 

 Nossa, quantas falas horríveis. Inadmissível ter de ouvir isso. É preconceituoso, 

pejorativo e grosseiro. Quem pode determinar o lugar de alguém? Quem pode dizer que uma 

mulher não pode fazer o curso que ela quer? Que preconceito infeliz com os cursos de 

psicologia, sociologia.  

Fui para engenharia da computação, trabalhando com teoria de grafos, que 

é uma área bem legal também, é bem matemática, sabe? Os professores lá 

da H são, a grande maioria, também ligados à matemática. Então, era uma 

conexão, sabe? [...], mas uma visão bem matemática bem legal de 

computação. E foi legal, foi legal. (ROSE) 

[...] quando eu fui fazer doutorado em engenharia, eu não vi isso [guerra de 

ego]. Eu fiquei surpresa. “Meu Deus. Nossa um apoia o outro aqui na 

computação”. Peguei um grupo muito legal no doutorado, sabe? Pessoas 
muito maduras, responsáveis e um apoiando o outro, estudando junto com 

o outro, fazendo pesquisa juntos sabe, sabe? Indo para os congressos. Era 
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uma coisa ótima. Era uma família, coisa que, infelizmente, eu queria poder 

falar que foi, mas não foi na matemática na graduação, não foi. Sabe? Eu 

achei bem estranho isso, era muita guerra de ego. (ROSE) 

 Viver em um ambiente acolhedor e colaborativo é primordial para o 

desenvolvimento.  

A consolidação de uma identidade profissional coincide com a consolidação 

da própria identidade pessoal, uma vez que sentir-se parte do grupo, 

compartilhar interesses e valores com as pessoas, sentir-se confortável e 

interessado pelos ambientes e conteúdos pertencentes ao curso contribui para 

a solidificação do autoconceito e reafirma a segurança em ter feito uma 
escolha compatível com as próprias características. Por outro lado, 

dificuldades nos vínculos e relacionamentos fragilizam não só a escolha, mas 

a própria percepção de si mesmo. (BARDAGI, 2012, p. 180) 

Cara, quando eu fui fazer doutorado em engenharia, eu já trabalhava e já 

dava aula. E, assim, cara, era uma coisa tão diferente, a gente conseguia 

respirar, trabalhar e estudar. Coisa que não sabia no mestrado, eu só 

estudando, com bolsa, não conseguia. Era uma luta para tirar um B. Sabe, 

“meu Deus, que diferença de cobrança, de ritmos”. A pressão era outra. 

(ROSE) 

 Sentir-se parte do grupo e do ambiente traz benefícios gigantescos, como podemos 

concluir por meio do relato acima. Após o doutorado, Rose se tornou mãe. 

Depois que me tornei mãe, eu parei um pouco com a pesquisa. Aí, eu fui 

pesquisar fraldas, né. Eu falo sempre com meus alunos isso e, assim, eu não 

me arrependo. Desejo voltar para pesquisa. Só que eu espero acompanhar 

essa fase, porque eu também queria muito ser mãe. Então, como eu queria 

demais ser mãe, eu estou realizando isso e está sendo válido,  entendeu? 

(ROSE, grifo nosso) 

Entendemos perfeitamente! A maternidade muda completamente a vida de uma 

mulher. SIMÕES (2012, p. 20) pontua que 

A entrada da mulher no mercado de trabalho repercutiu na relação mãe-filho e na 

dinâmica familiar e uma das principais dificuldades da mulher está em 

conciliar tempo para tarefas domésticas, trabalho externo e poder 
permanecer tempo com os filhos, de forma a ser possível estabelecer um 

vínculo afetivo harmonioso e consistente. 

O homem, se ele tiver filha, vai seguir na carreira e tá tudo bem, mas eu 
não vejo isso com mulheres. Elas ficam sempre divididas entre se dedicar 

aos filhos e a se dedicar à carreira. Quando a minha mais velha estava com 

um aninho, eu fui num congresso que eu tinha publicado um artigo e eu 

fiquei fora uma semana, cara. Aquilo ali me corroeu e ela me ligava, 

“mamãe”, tentando falar mamãe, mamãe, com um vídeo cara, aquilo ali me 
matou. Aí, quando eu voltei do Congresso, respirei fundo. Eu não tenho 

pressa, eu posso esperar quando elas crescerem. Depois, veio outra. 

Depois, quando elas crescerem, eu posso voltar. (ROSE, grifo nosso) 
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 Há uma discrepância enorme entre o homem e a mulher quando é relacionado a filhos. 

Dificilmente, um homem é dispensado em uma entrevista de emprego por ser pai,  porém, o 

mesmo é comum para as mulheres.  Um dos grandes desafios para as mães que trabalham é 

lidar com a culpa, por achar que são mães ruins e que estão trocando seus filhos pelos seus 

trabalhos.  

 Atualmente, como professora de Cálculo em uma universidade pública do Rio de 

Janeiro, ela nos contou uma situação inusitada. 

É uma tortura para eles. Já teve um ano de eu estar dando aula e o cara 

estar gemendo. Parece tortura, né?! Foi tortura para ele e foi tortura pra 

mim. Caraca, estou fazendo o que? Sou Jason? Meu Deus! (ROSE) 

Eles têm uma barreira muito grande do ensino fundamental e médio. Acho 

que essa barreira foi colocada justamente pela educação matemática. As 

crianças. “Ah, matemática é ruim, matemática é ruim”. Então, eles já 

chegam com essa barreira. (ROSE, grifo nosso) 

 Infelizmente, alguns alunos enxergam a matemática como um monstro e nutrem um 

pânico a ela. Voltado para a disciplina de Cálculo, muitos sentem dificuldade por ser um 

tanto abstrata. No entanto, por ter um relacionamento sadio com os discentes, eles a retribuem 

de maneira delicada. 

Eu tenho bilhetinhos, ganho bombons, sabe, cartinha, e-mail. É muito 

bonitinho, é muito legal. (ROSE) 

Você está ali para, sabe, tudo bem, você vai ensinar os conteúdos. Você não 

vai passar um aluno sem que ele esteja devidamente qualificado para aquilo. 

Mas você está ali também para fazer o papel de, num determinado momento, 
ser o amigo, ser um acompanhante e ser psicólogo.  Ser a referência, tem 

todo um conjunto, cara, todo um conjunto. (ROSE, grifo nosso) 

 É exatamente isso, não devemos passar um aluno sem ele estar qualificado, mas, em 

diversos momentos, somos as pessoas que ouvimos a voz calada do aluno, querendo 

desabafar seus problemas. Segundo ESTEVE (1994, p. 31-32) em SILVEIRA (2013, p. 22), 

[…] o professor se encontra, frequentemente, com a necessidade de 

compartilhar diversos papéis contraditórios que lhe exigem manter um 

equilíbrio, muito estável em vários terrenos. Se exige que o professor seja 
um companheiro, um amigo dos alunos, ao mesmo tempo que se ofereça a 

eles como um apoio, como uma ajuda em seu desenvolvimento pessoal; 

porém ao mesmo tempo, se exige que ocorra uma seleção ao final do curso, 

em que se abandona o papel de ajuda, deve adotar um papel de juiz que é 

contraditório com o papel anterior. Se exige do professor que se ocupe do 

desenvolvimento individual de cada aluno, permitindo o nascimento e a 
evolução de sua própria autonomia, mas ao mesmo tempo se pede que 

produza uma integração social. 
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Então, você tem que sentar, ouvir os problemas deles, tem dificuldades 

horríveis. E aí, você vê como é que ele ta mudando, se envolve com alguém 

que não presta, sabe? Aí, tem o problema da droga, tem tudo. Aquele 

problema que você vê nos adolescentes, você vê gritante na faculdade.  E, 
assim, se eles têm uma abertura maior para poder sentar com você e 

conversar, é muito legal, muito legal. Estranha na faculdade ser exatamente 

assim. (ROSE, grifo nosso) 

 Muitos jovens carregam problemas consigo desde a infância, sem que ninguém os 

ouça ou aconselhe. Ao encontrar um professor disposto a estreitar os laços, eles se apegam 

como uma oportunidade de desabafar e contar seus dilemas. A nossa entrevistada contou-nos 

diversas situações e diálogos ocorridos em sala de aula e que, por ter um bom relacionamento 

com seus alunos, conseguiu amenizar e acalmar. Que bom que os seus alunos podem contar 

com você, Rose.  

Eu sei que eu não vou conseguir tratar todas as feridas. Isso, na verdade, é 

uma coisa que deveria ser acompanhada. Acompanhados, na minha opinião, 

por Deus, para cicatrizar as feridas emocionais, pelos psicólogos, para que 
ele possa desabafar, colocar pra fora. Mas eu acho que o professor também 

exerce um papel de psicólogo e psicólogo nas nossas salas, nós somos 

psicólogos dos nossos alunos, né, então a gente tem que, pelo menos, tentar 

mostrar uma luz. (ROSE, grifo nosso) 

 Embora tenha uma relação saudável entre professor e aluno, o episódio abaixo narra 

um episódio complicado. 

Se o aluno espirrar, a culpa é do professor. Assim como vai ter uma cartinha 

de aluno com bom caráter na faculdade, já recebi cartinha como se eu fosse 

culpada porque o filho dela está com mau desempenho. Como sou culpada 

de uma coisa que ela tem que acompanhar? Já tive pai que tentou me 

subornar. Tentou fazer um acordo pro filho dele poder passar. “Você 
acompanhou as notas de seu filho desde o início? Você sabia que seu filho 

não tirou uma nota acima de 5 até hoje? Você sabia que seu filho precisa 

refazer essa matéria para que ele se torne um bom profissional? Eu acho 

que a questão aqui é outra. Se o senhor quer acompanhar nesse momento, 

acompanhe desde o início do próximo período. Não tem nada de mais e você 
vai ver que, com isso, pode até se tornar um apoiador para ele.” Aquele tipo, 

né, para tentar trazer o pai, para ele explicitar a sua responsabilidade, 

porque tem pai que acha que só comprar. (ROSE, grifo nosso) 

 Infelizmente, muitos pais atribuem ao professor o insucesso acadêmico de seus filhos 

em todos os níveis de ensino. Não estamos querendo dizer que o docente sempre está correto, 

pois também ocorrem diversas falhas por esta parte também. LOPES (1999, p. 135) aponta 

que  

A razão fundamental porque o estudante está sendo reprovado em Cálculo 

não é que o estudante não está sendo ensinado de maneira correta pelos 
professores dos diversos Departamentos de Matemática, mas, 
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principalmente, porque o estudante, ao ingressar na universidade, não tem o 

amadurecimento matemático necessário para obter a aprovação num curso 

de Cálculo com o atual nível de exigência que é utilizado no curso.  

 Não iremos nos aprofundarmos nos motivos de alta reprovação em Cálculo, pois são 

inúmeros. O professor não deve ser culpabilizado por todos os insucessos e erros dos alunos. 

Um pai tentou subornar Rose. No entanto, esqueceu que o que motiva um professor não é o 

dinheiro. É lamentável saber que há pessoas que acreditam que podem comprar a educação. 

 Dentre tantos obstáculos encarados pela nossa entrevistada, há um que iremos apontar 

a partir daqui.  

Ainda mais por ser negra, era uma barreira que eu tinha que transpor em 
relação a isso. Não estou levantando bandeira, mas é uma questão que eu 

passei, entendeu? Tinha uma barreira em relação a isso com alguns 

professores que eram muito complicados. (ROSE, grifo nosso) 

 Entendemos perfeitamente!  Não é fácil ser negra no Brasil. Talvez, em nenhum 

lugar. Logo no início da graduação passou por uma situação inadmissível.    

“O lugar pra você não é aqui, não”, eu falei “cara, como assim?”, sabe? 
Era uma coisa assim, bizarra, espontânea, de se soltar naturalmente. E eu 

ouvi isso de professor. Sabe, eu era, assim, uma das melhores alunas dele e 

ele gostava de falar isso, porque ele tinha fama de ser racista. Ele não 

aceitava alunas negras então, era muito estranho. Eram diferença de 

tratamento, assim, real, em sala de aula. Muito bizarro. (ROSE, grifo nosso) 

 Falas preconceituosas são ditas assim: espontaneamente. O racismo, assim como o 

machismo é algo estrutural em nossa sociedade, fruto de uma exploração econômica de 

povos. Foucault (1999, p. 304-305) assinala que  

É, primeiro, o meio de introduzir afinal, nesse domínio da vida de que o 

poder se incumbiu, um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve 

morrer. No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, 
a distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas raças 

como boas e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma 

maneira de fragmentar esse campo do biológico de que o poder se incumbiu; 

uma maneira de defasar, no interior da população, uns grupos em relação aos 

outros. Em resumo, de estabelecer uma cesura que será do tipo biológico no 
interior de um domínio considerado como sendo precisamente um domínio 

biológico. Isso vai permitir ao poder tratar uma população como uma mistura 

de raças ou, mais exatamente, tratar a espécie, subdividir a espécie de que 

ele se incumbiu em subgrupos que serão, precisamente, raças. Essa é a 

primeira função do racismo: fragmentar, fazer censura no interior desse 

contínuo biológico a que se dirige o biopoder. De outro lado, o racismo terá 
sua segunda função: terá como papel permitir uma relação positiva, se vocês 

quiserem, do tipo: “quanto mais você deixar morrer, mais, por isso mesmo, 

você viverá” ou “se você quer viver, é preciso que você faça morrer, é preciso 

que você possa matar” (Foucault, 1999, p. 304-305). 
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 Rose contou um episódio ocorrido na universidade C.  

Sabe, eu já passei por situações entrando na copa, lá na matemática no 

instituto W, aí uma funcionária, que nunca tinha me visto, falou “oi, oi, oi, 

tá entrando aí por quê? Tá fazendo o quê? Só para funcionários e 

professores.”.  Cara. O outro, parou assim “não, não”, tentando dar uma 

travada nela. “Minha filha pode sair daí, não pode ficar aí”. Poxa, nem 

parou pra pensar. Será que eu teria o mesmo tratamento se eu tivesse outro 
perfil? Talvez não, né? Então, cara, não teria falado dessa forma, sabe, é 

muito bizarro até hoje. (ROSE, grifo nosso) 

 O racismo inferioriza o outro de acordo com a raça, colocando-o em uma posição 

marginalizada. Infelizmente, talvez você não tivesse o mesmo tratamento se tivesse outro 

perfil.  

E por parte de pais, até pais, porque, às vezes, meus alunos vão apresentar 

o pai pra mim, a mãe pra mim, é bonitinho, sério. […] Então, é muito 

gracinha [risos]. “Mãe, mãe, quero te apresentar minha professora”, eu 
vejo que, às vezes, os os pais estranham, né. Porque você não espera muito, 

né, o meu perfil. Ser a professora deles, né?! Mas é legal, a gente se 

acostuma com esse olhar estranho. (ROSE, grifo nosso) 

 Defendem que todos têm as mesmas oportunidades e condições, mas, quando uma 

mulher, pobre e preta consegue alcançar o local, antes frequentado por homens, brancos e de 

elite, há estranhamento, não há aceitação.  

[...] antes no isolamento, eu estava no shopping com a minha filha e minha 
filha mais velha, ela é uma mocinha, né, tem quatorze anos, ela decidiu 

escolher as próprias roupas. Entramos numa boa loja, que ela queria ver as 

roupas, e, assim, tinha várias mocinhas lá dentro da loja e, pra perguntar 

sobre roupa, se era vendedora, só iam na minha filha, cara. Porque minha 

filha tinha que ser a vendedora? Teve uma que chegou assim “oi, quero um 
modelo, troca para mim, não sei o que lá”, só que eu não estava perto, 

porque minha filha foi até mim para me falar, eu estava correndo atrás da 

pequenininha, que estava passando os cabides e tal, e eu fiquei “cara, como 

assim?”. Eu falei “cara fica do meu lado, porque eu quero ver quem vai 

vir”. Tratava ela como se fosse a vendedora. Eu não tô desmerecendo 
vendedores, não é isso, mas por que, entre outras as mocinhas que estavam 

numa loja, por que a minha filha tinha que ser a única que é vendedora? 

Porque não ia nas outras meninas? Tinham que ir só na minha filha? Não é 

estranho? Uma coisa que você fica “cara, como assim?”. Então, o 

preconceito acontece em relação a minha filha, acontece em relação à 

profissão, em relação a tudo. (ROSE, grifo nosso) 

Cara, fui na Rua Y, numa farmácia, tava olhando algumas coisas, eu gosto 

de creme francês, é uma questão minha, gosto de umas coisas que são 
melhores. Adoro os perfumes franceses, adoro os cremes que tem, que são 

ótimos para a pele. Tava olhando os cremes que eu uso. Cara, e, assim, o 

segurança começou a acompanhar, sabe? Cara, é só eu entrar em uma loja, 

já pensam logo que a negra vai roubar. Eu não posso escolher um creme 

caro. Claro que não. Não é uma coisa muito estranha? Vou trocar de carro. 
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Se eu for trocar por um bom carro, ninguém vai me atender, porque eles vão 

pensar que a negra não vai comprar o carro. (ROSE, grifo nosso) 

Cara, é muito estranho, é o preconceito o tempo todo, em todas as etapas, 

sabe. Cheguei ao absurdo desse início de período […] eu tenho uma lista de 

preconceitos. Teve, no início desse período, eu tava na particular. Aí, um 

aluno, ele tinha feito a prova para a D. Ele soube que eu dava aula lá. Aí ele 
“professora, a senhora dá aula na D?”, “Dou”, aí ele falou “a senhora é 

substituta de lá, né?”, falei “não, filho, não tenho idade ser substituta”. 

Falei de uma forma, tentando ser gentil, porque eu sei que não tem nada a 

ver com idade, entende, Carol? Eu tava tentando dá um coicezinho suave 

nele. Eu falei “querido, eu não tenho idade pra ser substituta, tenho 

mestrado, tenho estudo, tenho formação, então, substituta eu já passei há 
muitos anos, né, meu amor?”. Então cara, sabe, por que eu tenho que ser a 

substituta? Será que ele perguntaria para outra professora sendo uma 

substituta? Não é estranho? Cara, parece que tem que ter sempre um rótulo. 

Alguma coisa que, sabe, você tem que ser um pouco abaixo. Abaixo não a 

palavra certa. Na visão deles, você não pode, né, não tem o direito, não tem 
condições de estar lá. Basicamente isso. Nossa, na lista tem um monte, 

Carol. Infelizmente. (ROSE, grifo nosso) 

Tristemente, o preconceito racial está em diversas relações e dói pensar que estamos 

longe do fim. Um preto não pode comprar algo caro, não pode entrar em uma loja e não ser 

seguida e nem ser professora em uma universidade pública? Por quê? Quem decidiu isso? 

Busca combater o racismo a partir do reconhecimento estatal e propõe a 
divulgação e a produção de conhecimentos que eduquem cidadãos 

orgulhosos de seu pertencimento étnico com direitos garantidos e 

identidades valorizadas. Por outro lado, o termo reconhecimento implica: 

desconstruir o mito da democracia racial; adotar estratégias pedagógicas de 

valorização da diferença; reforçar a luta antirracista e questionar as relações 
étnico raciais baseadas em preconceitos e comportamentos discriminatórios. 

(OLIVEIRA, 2010, p.32)  

 A ideia da mulher voltada para o lar e maternidade ainda permanece nos dias de hoje. 

Dentro de casa, eu via a diferença de tratamento do meu irmão com o meu. 

Meu pai não pensava em mim como alguém que precisava estudar muito. Eu 

era mulher então, assim, sendo a mulher, não precisava se dedicar tanto, 
não precisava ter uma carreira. Estava tudo bem. Não tinha a mesma 

cobrança que existia para o meu irmão. Eu achava isso tão estranho. Então, 

tem que ter também aquela mesma coisa de carreira. Como mulher, eu 

estranhava muito. (ROSE, grifo nosso) 

Eu acho que, aqui no Brasil, não é tão aberto. Não sei se você repara isso. 

As frases são soltas, muitas vezes, de uma forma discreta. Não é aquela 

coisa, às vezes, tão escancarada. Então, eu vejo sim, você percebe o 

preconceito ou, sabe, o machismo, mas a coisa não é tão aberto, né. É uma 
coisa mais ligada a associar que a mulher tem que fazer serviços 

domésticos, que a mulher, ela não tem que falar certas horas, que a mulher 

não tem que se posicionar o tempo todo. Eu acho que a colocação é mais 

suave. No Brasil, não sei se você sente isso. (ROSE, grifo nosso) 
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 Algumas falas e atitudes machistas são feitas tão disfarçadamente que nem 

reparamos. Como na sua casa, Rose, em várias outras há meninas que também não são 

incentivadas a seguir uma carreira.  

Nesse mesmo sentido, como vimos ao longo da pesquisa, ser mulher e professora é 

encarar e lidar com diversas barreiras.  

[…] Assim, uma professora chegou para mim e falou “cara, olha quantas 

mulheres nós somos”, era uma faculdade de economia. “Olha quantas 

mulheres nós somos”. Eu falei “Olha quantas negras você está vendo aqui”. 

Ela parou, congelou, que, de mulheres, nós somos cinco, eram do 

Departamento de Economia. E, ainda por cima, só eu como negra. Então, 
cara, muito estranho. É uma barreira, uma barreira que é colocada. E 

mulheres, geralmente, para ser professora, esperam que você faça 

pedagogia, que você faça algo que não seja mais ligado a Física e 

Matemática, é uma barreira, cara. É estranhão. (ROSE, grifo nosso) 

 As mulheres pretas conseguiram ascensão em diversas áreas, mas, ainda somos 

poucas. Se mulheres têm dificuldades, as mulheres negras têm o dobro e as mulheres negras 

e pobres, o triplo, como vimos no capítulo que fala sobre feminismos decoloniais. Mulheres 

são muito associadas com o magistério infantil, devido ao estereótipo criado em torno da 

profissão. Quando nos encontram em uma área de exatas, principalmente, há estranhamento. 

A minha mais velha quer fazer medicina e a minha mais nova quer ser 

pesquisadora, eu falei “ai, que fofa”. Falei para ela “se você quer entrar, 

vamos entrar. Você tem que quebrar a barreira. Vai”. E eu falei “poxa”, 

depois de meu marido falando sobre ela sempre estudar, eu falei “eu 

também tenho que voltar, né, gente, tenho que voltar pros meus congressos, 

pro meu pós-doc que eu deixei inacabado”. Eu também quero voltar, mas 
eu sei que eu quero voltar sim, tendo feito, sabe, também o meu trabalho 

aqui em casa, quero dar a base para que elas também rompam a barreira, 

para que elas também cheguem. Se a pequenininha quiser ser cientista, 

cientista mulher aqui no Brasil ainda tem barreira. Mas então, por que não, 

né? (ROSE, grifo nosso) 

Por que não? Por que não médica mulher? Por que não médica negra? Por 

que não? (ROSE, grifo nosso) 

 Por que não? As mulheres podem pertencer ao ramo que quiserem, 

independentemente de ser aceita socialmente ou não.  

Você já vê, cara, de 60 alunos, você vê oito meninas, nove meninas, porque, 

né, o preconceito. Então, já tá lá atrás, a menina, ela não pode ser 

engenheira, né, então tem barreiras. A menina não deve ir pra exatas ou pra 

uma coisa quantitativa, né. Ela tem que ser uma coisa mais, como eu falei 

para você, pedagogia, uma coisa mais leve. Não que eu esteja 
desmerecendo, eu tenho colegas pedagogas. Eu acho que isso não tem que 

ser estereotipado, é uma barreira para algo. Eu acho que, só de você entrar 

na engenharia, eu também dou aula na economia, a economia, esse 
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semestre, eu acho que tinha cinco meninas, numa sala de aula. Por que só 

cinco numa turma de 70, sabe, por que? Mulher não pode ser economista? 

As meninas têm que se agrupar, entendeu, porque há uma barreira de alguns 

meninos, jogam piadinha, fazem graça, né, elas têm que sentar ali e pagar 
o preço para entrar também na competição com eles.  É muito bizarro. 

(ROSE, grifo nosso) 

Não há nada de errado em uma mulher desejar ser pedagoga, mas concordamos que 

a profissão escolhida não deve ser estereotipada. Como professores e mulheres, “devemos 

alimentar nas mulheres um senso de solidariedade e potencialidade” (ANYON, 1990, p. 

24).  

Rose, por meio da fala abaixo, relata mais uma situação difícil: 

Mas, o preconceito, como mulher, como eu falei, no mestrado, eu tive 

assédio sexual, assim, uma coisa muito complicada. Eu era uma das poucas 

mulheres na turma. Então, os colegas achavam que as mulheres não 

tinham que estar lá. (ROSE, grifo nosso) 

Você se sente humilhada, né. Eu acho que é uma coisa muito comum. Sei lá, 

parece que você é um pedaço de carne, você não é um profissional que se 

qualificou, ainda mais no posto, na parte acadêmica. Cara, você se 
profissionalizou.  Você, sabe, chegou lá, está dando aula em uma faculdade 

e você vê uma colega sendo assediada. Sabe, uma pós graduada, uma pessoa 

qualificada. Né, muito estranho essa visão? (ROSE, grifo nosso) 

A nossa entrevistada presenciou e passou por situações de assédio, tanto com ela, 

quanto presenciando com outras mulheres. Sim, é muito estranha essa visão, Rose, afinal, 

nenhuma mulher deveria passar por isso. Situações como essas podem abalar o psicológico, 

além de acarretar distúrbios.   

De uma forma geral, o assédio sexual é psicológica e emocionalmente 

perturbador para as vítimas. É sentido como uma perda da dignidade e da 

confiança dos outros. Provoca depressão e comportamentos autodestrutivos. 

Suscita o sentimento de desânimo e de abandono. Afeta a saúde das mulheres 

em termos gerais. Estas mulheres queixam-se frequentemente de dores de 
cabeça, náuseas, cansaço, distúrbios alimentares, inibição sexual, etc. 

(DIAS, 2008, p. 16) 

Passar por essas experiências é humilhante e, no caso do assédio sexual,  

encontra-se profundamente ancorado nas construções socioculturais sobre o 

género e a heterossexualidade, as quais promovem a dominação masculina e 

a ausência de paridade entre os sexos. (DIAS, 2008, p. 20) 

Freitas (2001, p. 14) expõe que 

o assédio sexual é entre desiguais, não pela questão de gênero masculino 
versus feminino, mas porque um dos elementos da relação dispõe de formas 

de penalizar o outro lado. Constitui não apenas um convite constrangedor, 
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que produz embaraço e vexame pois um convite, por mais indelicado que 

seja, pode ser recusado, mas também explicita a diferença entre convite e 

intimação, entre convite e intimidação, entre convidar e acuar o outro. 

O que um abusador comete é crime e está previsto no Código Penal (art. 216-A, CP,7 

com pena de 1 a 2 anos). Ora, “mas ele está brincando”, alguns podem defender, mas  

“apenas” é necessário que pessoas e organizações se conscientizem que o 

assédio sexual não é definitivamente uma brincadeira de mau gosto, nem 

uma birra pessoal, nem uma tara incontrolável, nem um ato inconseqüente, 

muito menos uma cantada infeliz. (FREITAS, 2001, p. 17) 

 Questionada sobre as questões feministas, declarou: 

Olha, ser feminista é uma mulher que, pra mim, é uma mulher que levanta 

bandeira como mulher e tal, empoderamento. Eu não vejo dessa forma. Eu, 

particularmente, vejo que não tenho que levantar a bandeira em relação a 

ser feminista ou em relação à bandeira [falha na conexão]. Eu acho que a 

situação é mais social, porque eu faço um trabalho de apoio lá em XZ. Eu 
gosto muito de trabalho com crianças e adolescentes. Até hoje, eu faço esse 

trabalho. Ontem mesmo, eu estava lá com as minhas crianças. Então, assim, 

cara, tem brancos, tem negros, tem meninas, tem meninos. E a situação 

social é muito mais gritante na minha opinião, entendeu, Carol? O que eu 

vejo com crianças e adolescentes. Então, isso, pra mim, não vejo como uma 

coisa feminista. Sei que existe preconceito contra mulher, existe 
preconceito contra judeu, existe o preconceito contra o negro que eu 

acabei de relatar várias. Mas tem uma situação social muito gritante. Vai 

na Baixada, vai em lugares carentes, que é onde a gente tem esse trabalho 

social. Meu Deus, Carol, eles não têm expectativa de nada. Eles não têm 

esperança de nada, eles não têm referência familiar. Eles não têm, assim, 
visão de nada, sabe? Então, cara. Eu me considero mais uma pessoa que 

levanta a bandeira social. (ROSE, grifo nosso) 

Rose é responsável por um projeto social em uma comunidade carente na Baixada 

Fluminense. Ela conta que: 

Então, em toda Páscoa, a gente faz corrida de ovos, a gente encomenda 

ovos, a gente compra chocolate para eles, para eles ganharem chocolate, 
esconde. Que alegria! Eles correm atrás. A gente já levou eles pro cinema, 

tinha criança que nunca tinha ido no cinema. Carol, sabe o que é uma 

criança de 15 anos nunca ter pisado numa igreja, ou perdão, no cinema? 

Nunca ter pisado no shopping, cara. Não tem esse conceito e, assim, por isso 

que eu falo que é uma missão, porque a nossa realidade, muitas vezes, não 
é a realidade deles, sabe? E, assim, é muito legal você poder dar um pouco 

mais de visão para eles. Já fiz cada coisa tão doida com eles, levei eles pro 

cinema, paguei pipoca, paguei pizza, lazer, com um monte de crianças no 

 
7 Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o 

agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função. (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001) 

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001) 
 



97 
 

 

cinema. Falei com meu marido “fica de olho em todo mundo”. Um monte 

de criança, se eu tô sentada em uma ponta e a criança em outra ponta, tem 

que tomar conta. “Então, você fica numa ponta e eu fico na outra”. 

Alugamos carro, colocamos as crianças no carro, levei para a Quinta da 
Boa Vista, sabe que eles nunca tinham do zoológico? Ele “não, vamos levar 

pro zoológico.” Aí, sabe, muito legal. E esse projeto, a intenção é tentar dar 

uma outra visão e apresentar Deus para essas crianças como Deus 

amoroso, apresentar Cristo como alguém que vê por nós e tirar essas 

crianças de uma realidade tão pesada, tão difícil. Cada um tem uma história 

horrível, Carol. (ROSE, grifo nosso) 

 Nossa, que incrível! Realmente, cada um tem uma história horrível e nós não iremos 

conseguir mudar tudo. No entanto, as nossas intervenções podem cooperar para mudar um 

pouco da visão de mundo de alguém. Incluir essas crianças e adolescente é muito importante, 

uma vez que, os fazem ter perspectivas diante do futuro, promovendo o desenvolvimento 

social.  

 Além de sofrer preconceitos como mulher, preta e professora em cursos de exatas, 

Rose acrescenta: 

Falo assim como uma pessoa evangélica, tem essa quarta parte, né. 

Evangélico não pode ser inteligente, é bem bizarro isso. Já vi comentário, 

cara. Por que eu não posso servir a Deus, ser grato a Deus e ao mesmo 

tempo fazer meu trabalho? Então, já vi comentários de alunos falando que 

é coisa de ignorante, que é coisa de pessoa elementar. (ROSE, grifo nosso) 

 É lamentável saber que você sofre esse tipo de preconceito. O episódio abaixo narra 

uma situação vivida.  

Um aluno, uma vez, veio falar comigo e ele não sabia que eu era evangélica. 
Ele virou assim “professora, agora vê que babaca, uma empregada minha 

veio me falar sobre Cristo, vê se pode. Mulher ignorante”. Falei “qual o 

problema de seguir a Cristo? Você não crê? Eu creio, querido, eu acho que 

não a torna ignorante servir a Deus”. Aí ele, “professora você também 

crê”? “Creio, meu amor”. (ROSE, grifo nosso) 

 Qualquer tipo de preconceito é errado e devemos combatê-lo. Rotular a inteligência 

de alguém de acordo com a religião é inadmissível. Para fechar essa narrativa tão 

enriquecedora, Rose destaca:  

Eu acho que, o professor, ele é um influenciador. Então, o que que ele está 

passando para o aluno? Ele está realmente aproveitando aquela 

oportunidade? Eu quero aproveitar, escolhi a profissão porque eu queria.  

Então, não foi uma coisa imposta por falta de opções. Eu quis ser 

professora. Então, quando a gente quer aquilo ali, eu acho que a gente tem 

que fazer direito né?! (ROSE, grifo nosso) 
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Conhecer um pouco da sua história, Rose, foi muito importante, inspirou-nos e levou-

nos a refletir sobre nossas práticas diárias. Sem dúvidas, seus alunos, suas crianças e 

adolescentes têm a vida marcada positivamente e, por meio dessa narrativa, muitas mulheres 

irão se sentir estimuladas e motivadas a partir de você.  

4.6 porque eu não queria que eles me vissem como uma menina fútil, como se, ser 

feminina, fizesse você parecer inferior 

 

E aí eu fui pro IMPA, eu cheguei, caraca, de Campo Grande pro IMPA, a 

diferença, parecia que eu estava no mundo encantado, quando eu vi aquela 

biblioteca, aí o guia falou “olha, é a maior biblioteca matemática, 

especializada em matemática, da América Latina”. Eu fiquei assim “meu 
Deus” [espantada], eu quase chorei. Eu era nerd, né, eu quase chorei com 

aquilo. Que coisa linda. E aí, eu nunca esqueci. Várias palestras, eu nunca 

esqueci, por exemplo, quando eu descobri que existia uma coisa chamada 

Geometria não Euclidiana, que no triângulo, não necessariamente os 

ângulos internos vão somar 180º, só na Geometria Euclidiana. E aí eu 
fiquei “caraca”, Sabe? Foi assim, aquilo ficou na minha cabeça pra 

sempre. (LEIA, grifo nosso) 

 A nossa primeira experiência significativa com a Matemática nos marca. Como é 

importante ter professores de matemática que nos propiciem contato amigável com a 

disciplina! 

Tinha uma professora que até hoje é muito especial pra mim, que foi a 

Cláudia, minha professora de Português. Eu conversava sobre Literatura, 

eu tinha 11 anos de idade e falava que tava lendo Fernando Pessoa, sabe? 
E aí ela ficava encantada, “pô, a gente tem que fazer alguma coisa por 

essa aluna”. (LEIA, grifo nosso) 

 Estudante de colégio público, aos 11 anos, os professores se movimentaram e 

conseguiram uma bolsa de estudos em um colégio particular. Ainda que os pais nunca tenham 

a qualificado como incapaz, quando escolheu entrar para o curso de matemática, ela ouviu 

que iria continuar sendo pobre.  

No máximo, quando eu entrei pra matemática, meu pai chegou a ficar 
reticente e falou “ah, você vai ser professora, vai ser pobre, vai continuar 

sendo pobre”, sabe? (LEIA, grifo nosso) 

 De fato, a profissão docente não é a mais valorizada e os planos de carreira  não são 

tão vantajosos. 

(...) é, meu pai é, era, ele já faleceu, uma pessoa extremamente machista, 

muito, muito, mas só que quando eu era criança, a minha mãe era o 
contrário, era aquela pessoa extremamente forte, ela era feminista sem 
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saber, né?! [...] Não existia essa coisa do machismo ainda. (LEIA, grifo 

nosso) 

Muitas crianças crescem com a presença de um pai machista. Muitos pais também 

foram criados assim e naturalizam essa atitude, afinal, assim como o racismo, o machismo 

também é estrutural e existe em nossa sociedade desde quando o modelo patriarcal foi 

estabelecido. Muitas mulheres acabam aceitando para não gerar conflitos. Quando falamos 

desse assunto, muitos homens não consideram que o sejam. No entanto, é importante 

considerar que o homem sempre está e esteve em uma posição de privilégio. Leia, nós 

concordamos com você.  

Ele é excelente, muito competente, brilhante, mas, assim, ele tinha uma 

certa vantagem. Ele era homem, era explícito isso, sabe? [...] Só que eu 
observar que eu fazia a mesma coisa que o fulaninho, mas eu não recebia 

nenhum aplauso, nada. Ah, tá. Mas o fulaninho, sim, o fulaninho é um 

gênio. (LEIA, grifo nosso) 

Eu não acho que homem possa ser feminista. Homem pode ser pró 

feminista, pode apoiar o ideal feminista, pode entender, mas sempre vai 

estar na posição de privilégio. (LEIA, grifo nosso) 

 O homem pode defender e apoiar ideais feministas, no entanto, não cabe a ele se 

colocar no lugar de protagonista.  

E os meus pais tinham uma grande qualidade, apesar do meu pai ser 

machista, a minha mãe ser muito pra frente, mas ser uma pessoa humilde, 

eles nunca me reprimiram, eles nunca disseram que eu deveria fazer tal 

coisa, sabe? (LEIA, grifo nosso) 

Minha mãe me criou pra nunca calar a boca porque homem mandou, sabe? 

(LEIA, grifo nosso) 

Os pais da Leia aceitaram e respeitaram que ela poderia ter escolhas que, às vezes, 

poderiam ser diferentes das expectativas que eles criaram. Além disso, aos pais, também cabe 

a responsabilidade de ensinar sobre as relações de gênero. 

Porque assim, muitas mulheres que eu conheço, muitas meninas reclamam 

que não são incentivadas pelos pais, porque os pais são machistas ou são 

pessoas ignorantes e tal. Aí, querem seguir ciências, quer seguir uma 
carreira e às vezes os pais não incentivam e até reprimem, né, em alguns 

casos, assim. (...) desse ponto de vista, eu não posso reclamar, eu tive 

incentivo. (LEIA, grifo nosso) 

 Que ótimo saber que seus pais te incentivaram. O incentivo, a motivação e os elogios 

podem influenciar na autoestima e na segurança de uma pessoa. Talvez, muitas pessoas 

precisem ser elogiadas para serem impulsionadas. Leia continua dizendo  
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Meninos vão fazer ciências exatas, meninas tem que fazer, né, sei lá, 

qualquer outra carreira de humanas, ser médica ou qualquer coisa assim. 

Mesmo que algumas vezes quando os pais incentivam, dificilmente isso é 

alguma coisa comum. (LEIA) 

 Essa ideia de que meninos são vocacionados para exatas é outra ideia que está 

impregnada em nossa sociedade. Lamentável saber que há pais que alimentam esse 

preconceito e acabam reprimindo seus filhos.  

Além de usurpar as capacidades das pessoas, os estereótipos causam 

prejuízos por levá-las a acreditar que não estão no lugar adequado. Muitos 

membros de minorias deixam de concluir cursos de matemática ou de 
ciências simplesmente porque não sentem que se encaixam.  (DWECK, 

2017, p. 85)  

 Leia sabe bem o que é enfrentar os estereótipos na universidade. 

A universidade é um baque pra todo mundo. Sei lá, pra todo mundo, mas 

para as mulheres, especialmente se você entra num curso (...). Primeiro 

que Economia não é um curso de Ciências Exatas, mas é um curso também 
com um ambiente muito masculino, né?! Muito predominante masculino. 

Agora eu não sei mais, mas quando eu entrei era um curso bastante (...) 

um ambiente bem machista. (LEIA) 

Na matemática, por mais bem sucedida que você seja, por mais capaz, o 

ambiente é tóxico, continua sendo, só que hoje em dia tem muito mais 

interesse pelas pessoas e confrontar esse tipo de atitude [machista], né. 

(LEIA, grifo nosso) 

 Frequentar ambientes tóxicos é muito ruim, pode causar ansiedade, esgotamento 

físico e mental, além de perda de autoconfiança.  

Eu tive alguns professores que, assim, eram super inteligentes, pessoas pra 

frente que incentivavam certos comportamentos. (LEIA, grifo nosso) 

Eu acho que a gente, como professor, tem que elogiar os alunos quando 

eles estiverem evoluindo, avançando, a gente tem que incentivar. Ainda 

mais quando você vê um aluno, sabe, alunos brilhantes, você tem que 

incentivar mais ainda. Não é que a pessoa vai ficar se achando. Uns podem 

até se achar, mas, assim, se você não incentivar, pessoas como eu, por 

exemplo, poderia ter feito muito mais coisas, sabe? (LEIA, grifo nosso) 

 As críticas tendem à maior valorização do que as conquistas. Segundo o  dicionário 

Aurélio (2010), motivar é despertar o interesse, a curiosidade, prender a atenção, mover e 

estimular. Para Mognon (2010), a motivação deve ser algo presente no processo de 

aprendizagem. Como professores, é importante reconhecer os benefícios de  motivar, 

incentivar e elogiar nossos alunos. Como Leia disse, a matemática, embora tenha um rigor 

necessário, também existe o lado humano.  
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Chegar pro aluno no corredor e falar “olha, você é muito bom, você é 

muito boa, vai em frente, não desanima, sabe?”. (LEIA) 

foi um professor só na graduação que, da época do mestrado também que 

me parou no corredor, eu já falei o nome dele nessa conversa, que é o 

Basalto[codinome do professor] , [...]  Aí uma outra vez, ele “jovem” “sim, 

professor” “continua assim, vai em frente que você é boa”. Assim, e isso 
pra mim foi um choque porque eu achava que ninguém achava que eu 

era boa. (LEIA, grifo nosso) 

ainda mais matemática que sei que tem que ter um rigor, existe uma 
necessidade sim de existir um rigor, porque é próprio da matemática, mas, 

assim, existe o lado humano também. (LEIA, grifo nosso) 

 Carol Dweck (2017) conta, em Mindset: a nova psicologia do sucesso, sobre uma 

pesquisa com centenas de estudantes em início de adolescência. Em uma primeira etapa, os 

alunos responderam a um teste não verbal para aferir o QI (Quociente de inteligência). 

Alguns foram elogiados pela aptidão e outros elogiados pelo esforço. O grupo que foi 

elogiado pela aptidão rejeitou as novas tarefas, por medo de mostrar suas deficiências e de 

ter sua inteligência questionada. Por outro lado, os elogiados pelo esforço aceitaram a nova 

tarefa, enxergando como uma oportunidade aprender. Em uma segunda tarefa considerada 

mais difícil, os de primeiro grupo, ao não obterem tanto êxito, passaram a achar que não eram 

tão inteligentes. Cabe aqui um questionamento: que tipo de elogio estimula as pessoas e as 

levam a seguir? 

Pra mim, foi um dos melhores elogios, foi um elogio que ele fez, de achar 

que eu era capaz de fazer um concurso, acabou que eu nem fiz, mas assim, 
era isso. Eu acho que várias vezes os professores falharam comigo nesse 

sentido, de me dar incentivo, de não me perder, então assim, eles acabaram 

me perdendo nesse sentido de não ter mais interesse de estudar com eles, de 

não ter mais interesse de fazer pesquisas com eles, não ter mais interesse de 

encontrar certos colegas e ex-colegas de faculdade, manter a amizade, né, 
eu tenho algumas assim, mas a maioria eu quero mais é distância porque 

acaba sendo bastante nocivo. (LEIA, grifo nosso) 

 Esse episódio narra uma atitude simples, mas que a marcou e foi uma forma de elogio.   

Aí quando eu vejo uma menina, eu incentivo muito, incentivo os meninos 

também. Muito. Mas quando eu vejo uma menina indo bem, melhor 

ainda, “vamos, vambora”. Então assim, eu acho que precisa de uma 
diferença de incentivo sim, poxa, os meninos já são muito incentivados. Os 

meninos já são muito paparicados. Qualquer coisa que o menino faz que é 

bom. “Oh, que lindo, sabe?”. Agora, se for uma menina, sabe? Pode ser 

que seja elogiada também, pode ser que não. E se for negra, pior ainda.  

(LEIA, grifo nosso) 

 Carol Dweck (2017) também relata que, durante sua trajetória no ensino médio, era 

uma aluna com notas altas em Matemática. Em certo momento, veio um professor que achava 
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que meninas não tinham aptidão para a matemática, desde então, as notas dela diminuíram e 

ela nunca mais estudou a disciplina. Da mesma forma que um elogio pode desencadear 

atitudes positivas, uma posição negativa pode ter efeito contrário.  

E aí professores mesmo, meu orientador uma vez (...) ele nunca me elogiou, 

nunca falou assim, tipo, teve uma vez que ele falou “ah ta indo bem, tá indo 
muito bem, isso aí, gostei de ver”. Só. Mas assim, nunca falou nada de 

especial que me incentivasse em particular, porque em doutorado você tem 

(...), no mestrado você tá vendo, tem que estudar pra caramba, é muita 

coisa. No doutorado, é mais ainda, você tem que mostrar alguma coisa 

nova. Ainda mais na matemática, isso é muito difícil, então, assim, vai ter 
muitos momentos que você vai ficar desanimado, você vai precisar que 

seu orientador seja uma pessoa que vai colocar você no rumo e, assim, 

meu orientador não tinha essa habilidade, não é por maldade, ele não tinha 

essa habilidade, não tinha. (LEIA, grifo nosso) 

 Realmente, há momentos que vamos ficar desanimados e a presença de um orientador 

que incentiva, que é presente e pergunta “oi, você está feliz?” é muito importante e torna a 

caminhada mais leve.  

Meu pai, sendo machista pra caramba, nem que ele quisesse, ele poderia me 
reprimir, porque eu era uma criança com altas habilidades, né, não é uma 

coisa que eu fico espalhando pra todo mundo, publicando no facebook. 

(LEIA) 

Então, realmente, não era ninguém que me ensinava, eu me sentia atraída 

pelo conhecimento, naturalmente. Eu falava de um jeito que meus pais não 

me ensinaram, eu lia enciclopédias, eu lia dicionários, então assim, era uma 

coisa que era paixão minha. (LEIA) 

Então, assim, meus pais sabiam disso, eu mostrava vários talentos, várias 

habilidades, por isso eu mudava de interesse toda hora, eu não conseguia 

escolher uma carreira. Até hoje, eu ainda fico assim, vários interesses. 

(LEIA) 

      O Ministério da Educação (BRASIL, 2005) define como alunos com altas habilidades 

ou superdotação os que demonstram um potencial elevado em áreas como intelectual, 

acadêmica, liderança, artes, psicomotricidade, por exemplo. Pessoas com altas habilidades 

podem apresentar alto desempenho escolar, motivação para a aprendizagem, objetivos 

definidos e atenção centrada em assuntos de seu interesse. No entanto, cabe aqui ressaltar 

que não podemos generalizar, uma vez que, pode ser que nem todos esses alunos apresentem 

essas características.  

Apesar de ter muito a oferecer, eu não acho que os meus professores, todos 

tenham valorizado o que eu realmente tinha pra oferecer, eu não sabia que 

eles achavam que eu era boa. (LEIA, grifo nosso) 
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Vendo vários professores me dando parabéns. “Peraí, eles acham que foi 

bom mesmo?” (LEIA, grifo nosso) 

 Voltamos, aqui, à importância do elogio e do incentivo. Embora Leia fosse uma aluna 

com altas habilidades, ela não sabia se os professores a achavam boa. Em uma apresentação 

na jornada científica, enquanto aluna de graduação, o professor a parabenizou pelo trabalho 

e ela estranhou essa atitude, porque não era comum.  

Porque não tem nada a ver, mas assim, eu era uma criança com altas 
habilidades, só que eu era uma criança pobre, uma coisa é você ter altas 

habilidades, sendo uma criança de classe média alta, branca. (LEIA) 

 Alunos superdotados e pobres apresentam grandes dificuldades. De acordo com o 

documento Saberes e práticas da inclusão do Ministério da Educação (BRASIL, 2006, p. 33) 

Preocupa-nos, sobremaneira, os superdotados dos meios sociocultural e 

econômico desprivilegiados. Os que são pobres têm as idéias, mas não têm 
escola, instrumentos para se realizar e ofertá-las ao seu grupo social. Podem 

assim, assumir um comportamento mais agressivo ou rebelde quando têm o 

não reconhecimento social de suas potencialidades, e conseqüentemente o 

mau aproveitamento delas pelo próprio grupo social.  

 Precisamos adentrar em um assunto importante: ser mulher e pobre.  

Eu sou branca, mas eu era pobre, então o tratamento é diferente, você não 

tem as mesmas oportunidades. (LEIA, grifo nosso) 

 Ser mulher e pobre, em nossa sociedade, é lidar com desafios todos os dias, além de 

todo machismo que somos expostas, ainda é necessário encarar a desigualdade social 

existente.  

minha vida era só estudar, porque era só isso que eu tinha, a gente era 

pobre “cara, é isso que eu tenho pra aproveitar”. Eu agarrava todas as 
oportunidades. Eu tenho que chegar na universidade, aproveitar a 

capacidade que eu tenho pra chegar na universidade. (LEIA, grifo nosso) 

 A menina que estuda, porque sabe que é somente isso que possui e enxerga isso como 

uma oportunidade de mudar a sua realidade. 

Se você tem uma família que é humilde, você tem que trabalhar, você tem 

que fazer coisas que muita gente não vai ter que fazer ou passar por isso 

assim. Faz diferença nas oportunidades que você vai ter. (LEIA) 

 Como entender e defender a meritocracia? “É só estudar”, alguns dizem. Ademais 

disso, como explicar isso para uma jovem que precisa trabalhar para ajudar em casa? É só 

estudar? Leia estudou e alcançou a tão sonhada universidade. Como conciliar tudo? Como 

dar conta de todas as coisas?  
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tinha dia que eu chegava em casa meia noite e aí no dia seguinte tinha aula 

8 horas da manhã na B. Às vezes, eu não conseguia ir, chegava, aula de 

equações diferenciais, eu chegava atrasada, sabe? Então, assim, esse tipo 

de coisa faz toda diferença. Ser pobre, se você não é, mesmo você sabendo 
do que tem pra oferecer, e você não podendo aplicar ou quando você pode 

e aquilo não é reconhecido porque você é mulher, isso é uma coisa muito 

séria, isso marca a gente, né. (LEIA, grifo nosso) 

 Diferente das mulheres de classe média, as mulheres pobres trabalham com a intenção 

de fugir de mudar o rumo da família, de sair da condição de miséria. Por vezes, mal 

remuneradas, outras, assediadas. Duplamente sobrecarregadas: convivendo com os desafios 

de ser mulher e com a condição de pobreza.      

Eu não podia ficar na C, né, porque por mais que eu não fosse pagar a 

mensalidade, era caríssimo, mas eu ia ter que trabalhar. Eu morava em 

Campo Grande, ia ter que trabalhar tanto pra poder me sustentar, pagar, 

no mínimo meu transporte pra universidade. [...] Eu já previa isso “eu vou 

ter que trabalhar” (LEIA) 

porque como eu era pobre, assim, eu tinha que trabalhar, então, assim, eu 

não era uma aluna de tirar 10 (LEIA) 

Após conseguir uma bolsa integral em universidade renomada, Leia precisou recusar, 

porque considerou que não poderia ficar, afinal, ela deveria trabalhar. Como permanecer com 

o rendimento alto, trabalhando muito, morando longe? Ela preferiu não arriscar.  

Eu, quando entrei na universidade, eu achava, eu idealizei a universidade. 

Não sei se aconteceu com você, acontece com muita gente. A gente idealiza 

a universidade, você acha que é um ambiente de pessoas cultas, que seus 

colegas vão ser muito mais inteligentes que na escola, vão ser pessoas de 
uma cultura superior, né, que vão ser (...). Você imagina que você vai 

entrar em Hogwarts, que é aquele ambiente mágico, que todo mundo vai 

fazer magia, alguma coisa, sabe? Mas não é, pode ser um lugar até pior 

do que na escola e assim, apesar de eu estar na universidade até hoje, eu 

passei por várias instâncias de olhar e “meu Deus”. Até hoje, eu fico 

chocada com algumas coisas. (LEIA, grifo nosso) 

 Sim, a gente idealiza a universidade, coloca expectativas no ambiente e nas pessoas 

com quem iremos conviver pelos próximos anos. Entramos na universidade como Harry 

Potter quando entrou em Hogwarts, achando que a vida iria mudar e todas as dificuldades 

iriam chegar ao fim, mas logo encontramos com Draco Malfoy, aquele amigo intolerante, e 

com Severus Snape, aquele professor hostil.  

E aí, assim, além do ambiente em si, universitário, eu fui morar no 

alojamento com três homens, três rapazes, um deles era meu melhor amigo, 

então eu tava segura, né, só fui pra casa, porque era a única casa que tinha 

vaga, porque meu melhor amigo estava junto comigo. (LEIA, grifo nosso) 
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 A nossa entrevistada foi para a universidade A, fora do estado em que nasceu e 

cresceu. Lá, ela precisou morar em um alojamento, a única casa que tinha vaga era uma casa 

com três homens. Repare que ela só foi, porque um dos homens era seu melhor amigo. Nós, 

mulheres, infelizmente, às vezes, precisamos ter um homem, em que confiamos, por perto 

para ter a sensação de segurança.  

aí outro cara da outra casa, que também era um cara que fazia física, que 

era amigo dos caras da casa, falava “por que você não põe a mulher pra 

lavar, tem uma menina ali, ó, coloca ela pra lavar a roupa da casa ha-ha-

ha”. Era o tempo todo esse tipo de piada. (LEIA, grifo nosso) 

 São alunos comuns, assim, pessoas normais que falavam coisas 

agressivas. (LEIA, grifo nosso) 

aí eu ouvia piadinhas, ou então eu começava a falar alguma coisa, 

ignoravam e começavam a falar por cima de mim, isso era muito comum, 
né. Até assim, que se danem esses caras, mas assim, quando você fica 

constantemente sofrendo isso, por mais que eu não ficasse encolhida, mas 

você fica sem vontade de andar com aquelas pessoas, são os meus colegas, 

são pessoas que estão fazendo curso comigo, sabe? E, é muito complicado. 

(LEIA, grifo nosso) 

 Exatamente, são pessoas comuns que falam coisas agressivas, falas preconceituosas. 

Fonseca (2012, p. 24) alerta que  

Na sociedade brasileira, o riso, nessa perspectiva, transforma-se na mais 

refinada expressão do etnocentrismo, do racismo, do machismo e da 

xenofobia contra indivíduos e grupos sociais não ocidentalizados, não 

participantes do universo masculino e heterossexual, nem os marcadamente 

caracterizados pela fé católica.  

 Os preconceitos disfarçados de piadas “mantêm ou denunciam a profunda 

desigualdade socioeconômica e as noções de diferenças estéticas e de beleza presentes no 

Brasil” (FONSECA, 2012, p. 24). Ao rir desses tipos de piadas, além de compactuar com as 

ideias intrínsecas nelas, 

O riso proveniente da piada transforma-se na expressão privilegiada para as 

classes e os grupos sociais hegemônicos manifestarem, anunciarem ou 
denunciarem com jeitinho e sutileza a discriminação e a marginalização 

cotidianas sem, contudo, confrontar abertamente o discurso da democracia 

étnico racial e social. Assim, ao ser utilizados como expressões do 

preconceito, a piada e o riso não podem ser interpretados como algo inocente 

ou inconsciente, mas como disposição política e cultural.  (FONSECA, 2012, 

p. 24) 

 Quando rimos de uma piada machista, racista, estamos evocando uma falsa verdade. 

Araruna (2016, p. 12) conclui que  
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se ninguém ri de uma piada machista, não significa que o mundo ou a 

democracia perderam a graça, mas somente que o machismo não é 

engraçado. Sua desconstrução é via uma constante luta.  

Eu não tava acostumada com isso, sabe? Em nenhum momento na escola, 

nunca. Já tinha ouvido tanta coisa do meu pai falando, machismo, mas 

assim, era meu pai, uma pessoa ignorante, uma pessoa humilde. (LEIA) 

E aí, eu comecei a ficar meio deprimida, eu tinha 18 anos, morava naquela 

casa, aquele ambiente misógino. (LEIA) 

 Ouvir piadas, viver em um ambiente misógino traz consequências negativas em 

nossas trajetórias. 

Não importasse a sua colocação no vestibular, se você era inteligente, se 

você era burro, dane-se, você é mulher. (LEIA, grifo nosso) 

De começar a gritar e deixar sua voz lá no canto e você lá com o dedinho 

levantado querendo dar a sua opinião. (LEIA) 

 Um dos objetivos deste trabalho é ouvir as vozes silenciadas de mulheres. O silêncio, 

imposto de maneira sutil ou agressiva, gera medo, depressão e morte. A fala de mulheres é 

um ato político. Ser ouvida, além de ser um direito seu, é uma expressão de liberdade.    

Assim que eu pisei na universidade B apesar de ter me sentido mais 

acolhida pelos professores, eu achei os professores mais interessados, mais 

próximos, [...] porque na época eles tinham aquele esquema de orientar os 

alunos pra fazer as disciplinas, as matrículas, né, tipo, a gente, quer dizer, 
eles sentavam com cada aluno e falava “ó, você vai fazer o que nesse 

semestre, falta o que pra se formar? E etc.” (LEIA) 

 Leia decidiu pedir transferência e voltar para o estado onde cresceu. Ela também 

trocou de curso. Antes, graduanda em Economia, agora, em Matemática.  

E aí, eu também queria me provar, as pessoas falavam “ai, é muito difícil, 

fulano tá fazendo Cálculo 3 com não sei quem, fulano vai ficar reprovado 
e não sei o quê”, “que isso é muito difícil, não é pra todo mundo, não”. Aí 

eu ficava ouvindo aquilo. Às vezes, algumas falas deles pareciam que 

estavam me provocando, sabe? Tipo “pergunta pra economista aí que não 

sei o quê”, sabe? Zombando, como se eu fosse inferior. (LEIA, grifo nosso) 

 A supervalorização da Matemática, a importância que os pais atribuem ao 

desempenho dos filhos na disciplina colaboram para o enaltecimento e sobreposição do 

conhecimento matemático à outros. Se há uma matemática que não é para todos, que 

matemática é adequada a todos?   

Agora sim, agora sim eu vou realizar a minha fantasia de Hogwarts, só que 

não era bem assim. É universidade e é universidade pública. (risos). Então, 

assim, o ambiente também era misógino. (LEIA) 
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A idealização da universidade perfeita havia retornado. Além das expectativas sobre 

os colegas, o ambiente, ainda criamos expectativas pela formação, que julgamos mais 

completa. Gomes e Soares (2013, p. 781) alertam que 

As expectativas em relação ao ingresso à universidade podem interferir na 

transição do aluno do Ensino Médio para o Ensino Superior o que significa 
dizer que, quanto maior o nível de expectativas existirem, maiores são as 

inferências do estudante geradas por estas. O que pode resultar em ações 

focadas no desempenho acadêmico e, por conseguinte, na percepção de um 

ambiente reforçador de pensamentos, sentimentos e comportamentos que 

inibem, limitam ou facilitam a adaptação ao novo meio social 

 Se, por um lado, as expectativas criadas podem interferir positivamente no 

desempenho acadêmico, por outro, podem fazer com os que recém chegados se sintam 

inibidos e incomodados.  

o ambiente que eu vivia era tão tóxico, apesar de eu me esconder nos meus 

estudos, o ambiente era tão tóxico que eu não (...) como que eu digo (...) eu 

queria fazer o mestrado, mas , assim, eu não esperava muitas coisas da 

pessoas, sabe? (LEIA, grifo nosso) 

eu me interesso em fazer pesquisa, mas não continuar o trabalho com eles, 

porque era um ambiente tóxico. (LEIA, grifo nosso) 

A misoginia que a gente sofre é diferente vindo dos professores e vindo dos 

colegas, né. (LEIA, grifo nosso) 

 Misoginia, segundo o Mini dicionário Aurélio (2010, p. 509) é a aversão às mulheres. 

Flávia Biroli (2018, p. 106), professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de 

Brasília (UnB), onde coordena o Grupo de Pesquisas sobre Democracia e Desigualdades 

(Demodê) diz que: 

Ora, a misoginia é o discurso de ódio contra as mulheres, um discurso que 

faz parte da história do patriarcado, do sistema da dominação e dos 

privilégios masculinos, daquilo que podemos chamar de machismo 
estrutural, o machismo que petrifica a sociedade em sua base e impede 

transformações democráticas. (BIROLI, 2018, p. 108)  

Ora, a misoginia está presente e faz parte da história da sociedade. Então, como ser 

mulher em um ambiente onde há repulsa ao sexo feminino? Sabemos que, pela crescente 

propagação de ódio às mulheres na internet, foi implantada a Lei 13.642/2018, a qual atribui 

à Polícia Federal a investigação desses crimes. A Lei não é apenas sobre misoginia, mas 

sobre todos os ataques à minorias por meio das redes de computadores. No entanto, e quando 

esse crime é cometido no dia a dia, pessoalmente e em ambientes acadêmicos? 
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Chegou um ponto que eu achava que eles me achavam medíocre pela 

forma que eles me tratavam, era sempre uma frieza (LEIA, grifo nosso) 

 Ser tratada com frieza, em um ambiente onde Leia idealizou que seria a melhor época 

a ser vivida. Essa frieza com que ela era tratada, levou-a a achar que os colegas de turma a 

achavam medíocre. O que nossa forma de tratar os outro revela sobre nós?  

O tempo todo com uma sensação de que as pessoas não estavam nem aí 

pra mim, que eu estava sendo um fardo. Às vezes, até isso eu sentia, como 

se eu tivesse sendo um fardo. (LEIA, grifo nosso) 

 A preocupação em relação ao que o outro acha gera sentimento de culpa. Para Gellis 

(2011, p. 640) 

A culpa é compreendida, portanto, como sendo a forma pela qual o eu 

percebe a crítica do supereu. É, pois, um sentimento de indignidade. Há um 

ideal do eu que "critica" o eu e este se sente indigno do ideal. 

 Durante a entrevista, Leia expressava auto culpa pela maneira que era tratada.  

É, a gente tinha medo de usar algumas roupas, eu não usava nem vestido, 

nem saia. Já aconteceu com você também? Eu tinha medo, eu não usava, 

eu usava só calça e não é porque eu tinha medo de ser molestada não, é 

porque eu tinha medo de não ser levada a sério, eu não usava maquiagem, 

eu não usava nada, brinco, nem nada, porque eu não queria que eles me 
vissem como uma menina fútil, como se, ser feminina, fizesse você 

parecer inferior(LEIA, grifo nosso) 

na graduação, eu lembro que eu só usava roupas assim, camisetas, calça 

jeans, tênis. E aí eu lembro que uma vez um colega que estava interessado 

em mim, “ah, porque eu tava falando com fulano que você esconde sua 

beleza”. Eu falei “como assim? Eu tô aqui pra estudar” (risos). Aí ele “ah 

é porque você se veste muito simples e parece um menino”. Eu falei “cara, 

é meu jeito”. Mas assim, hoje eu sei que eu me vestia de um jeito bem mais 
sério, mais simples, porque eu tinha medo, eu não podia, sabe? Não podia 

me vestir com uma blusinha de alcinha. É, não é muito meu estilo, mas seu 

eu quisesse, colocar um vestido, eu adoro usar vestido, eu não usava. 

(LEIA, grifo nosso) 

hoje em dia, não, eu já não me importo mais, eu uso vestido, eu uso o que 

eu quiser, de maneira elegante porque é um ambiente de trabalho. (LEIA, 

grifo nosso) 

 Sim, isso já aconteceu comigo também. Tantas vezes já deixei de usar determinada 

roupa, porque fiquei com medo de não ser levada a sério ou de atrair olhares invasivos. 

Vestidos? Saias? Jamais. Eu também já tive - e, às vezes, ainda tenho - medo de usar alguma 

vestimenta e parecer fútil. As consequências desse medo é viver insegura e refém dos 

estereótipos. A mídia contribui para reafirmar como devemos nos vestir e nos comportar 
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quando apresenta personagens professoras com roupas formais e longas, professoras com 

características que confirmam aspectos culturais.  

Existe uma certa desconfiança, você tem que se provar duas vezes mais 

pra você poder ser levada a sério. (LEIA, grifo nosso) 

Ou então, na minha aula, eu tô dando aula e o cara tá no celular assistindo 

vídeo aula da mesma matéria. Eu falei assim “vem cá, a minha aula é tão 

ruim que você tem que assistir uma vídeo aula na minha cara?” “ah, 

porque eu não tô entendendo” “ah, por que você não me pergunta”. 

Porque o fulano é melhor, sabe? (LEIA, grifo nosso) 

Mas assim, eu sempre tive, não muito, mas algumas vezes aconteceram 

esses confrontos, sempre com homens e eles querendo se provar pra mim. 

(LEIA, grifo nosso) 

Assim, eu não vejo nenhum professor homem reclamar disso, eles 

reclamam de outras coisas, tem aluno que é sem noção, mas essa coisa de, 

na sua cara, o cara te desrespeitar e dizer que você não sabe o que você tá 
falando, dele se sentir tão confiante assim, eu só vejo mulher reclamando 

disso, eu, todas as professoras que eu conheço tem história maluca dessa. 

(LEIA, grifo nosso) 

 Assim como Gina e eu, Leia também tem a sensação que precisa se provar para ser 

levada a sério. Como vimos nas seções anteriores, a matemática é muito estereotipada como 

masculina. Você não está sozinha e as falas das entrevistadas dão elementos para corroborar 

isso.  

Então, eu já notei um desequilíbrio. Na época, que eu tava na graduação, 
existia na licenciatura muito mais meninas do que meninos e aí, no 

bacharelado, tinha, sei lá, duas meninas. (LEIA) 

     meus colegas homens, olhavam para as meninas da licenciatura como 
se elas fossem (...) aí eu vou usar até uma palavra desagradável, assim, 

presas e eles, os predadores, sabe? [...] Era uma coisa assim, como se elas 

fossem burras, como se fossem ridículas e quem tava no bacharelado era 

mais inteligente. (LEIA, grifo nosso) 

 Embora a presença de mulheres no ensino superior tenha aumentado e, em alguns 

cursos, a presença feminina ser maior. Ávila e Portes (2009, p. 95) explicam que  

as preferências quanto à escolha dos cursos foram se construindo ao longo 

do processo de escolarização dos sujeitos femininos e masculinos, dando 

origem a áreas demarcadas como mais “femininas”, como a área das ciências 

humanas e a maior parte dos cursos da saúde, ou mais “masculinas”, como 

aqueles da área das ciências exatas e carreiras tecnológicas. (ÁVILA, 

PORTES, 2009, p. 95) 

 Talvez, seja esse o motivo de encontrarmos salas de aula do curso de Pedagogia, por 

exemplo, repletas de mulheres. Enquanto que, em uma aula do curso de Ciências da 
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Computação, por exemplo, a grande maioria é de homens. Os autores Ávila e Portes (2009, 

p. 96) ainda afirmam que  

As áreas “masculinas” seriam aquelas de formação profissional tidas como 

mais qualificadas, que habilitariam os concluintes para postos de trabalho de 

maior prestígio e remuneração, enquanto as áreas mais “femininas” seriam 

as menos qualificadas, perpetuando a discriminação de gênero no mercado 

de trabalho. (ÁVILA, PORTES, 2009, p. 96) 

 Além disso, alguns autores, como Tosi (1981) argumentam que, mesmo que uma 

mulher escolha uma área marcada pela presença masculina, ela ainda será direcionada a um 

campo considerado “mais feminino”. Ou seja, uma vez que a mulher escolhe a área de 

Matemática, ela será direcionada à licenciatura, pois está relacionada à docência.  

     eu acho que tem uma sensação que as mulheres se sentem mais 

acolhidas no meio da educação matemática do que na matemática, sabe? 

Apesar de ter a mesma capacidade dos homens, mas elas se sentem mais 
acolhidas, porque eu acho que na matemática é mais explícito, sabe. O 

nível de competitividade é muito agressivo, então é mais explícito, eu sinto 

isso. Então tem muito mais mulheres. (LEIA, grifo nosso) 

   Além de ser considerado um campo mais masculino, a nossa entrevistada ainda citou 

outra problemática: o nível de competição agressivo. Para Queiroz (2001, p 196), “as 

mulheres, menos preparadas para situações de disputa, tenderiam a obter menos sucesso 

que os homens”. Como uma aluna de bacharelado em Matemática, ela encarou diversas 

ocasiões que demonstram esse comportamento.  

por mais que exista machismo nessas áreas, mas assim, eu acho que não é 
tão agressivo como nas ciências exatas, principalmente as duras, 

matemática, física, ciências da computação, eu acho que é um pouco pior, 

eu sinto que é pior assim, mas todas sofrem, todas devem confrontar com 

o monstro da misoginia, de qualquer maneira vai ter que confrontar, mas 

eu tenho a impressão que, eu sinto um ambiente de mais acolhimento. 

(LEIA, grifo nosso) 

eu acho que as ciências exatas tem que aprender, tem que aprender muito 

com as ciências humanas. E não são inimigas, ciências matemáticas não 
é oposto de matemática, as coisas não são desconectadas assim. Mas o 

tratamento que as mulheres têm é diferente sim, eu sinto, pelo 

menos. (LEIA, grifo nosso) 

  As ciências humanas são caracterizadas por serem ciências reflexivas e 

problematizadoras das situações voltadas para a realidade. Além disso, concentram a maioria 

das carreiras menos valorizadas socialmente.        

E aí, eu apresentei, eu não tava com bolsa, tava sem bolsa, tava 

trabalhando pra caramba, mas eu fiz o trabalho e era um tema difícil. Só 

que na época, eu não sabia que era difícil, porque como os professores não 
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davam confiança pra gente, principalmente os homens, eles não davam 

muita atenção, então, tipo, eles “estuda isso aí”. (LEIA) 

  Enquanto aluna de matemática, participou de uma Iniciação Científica, fez um 

trabalho e o apresentou em um evento. Ganhou o segundo lugar e recebeu menção honrosa 

de todas as seções da matemática. Pela distância que os professores homens tinham em 

relação às alunas, embora tenha feito uma pesquisa, ela desconhecia a real importância e 

dificuldade que aquilo tinha. Nesse mesmo evento, ela conheceu o professor Granito, o qual 

se tornou seu orientador de mestrado e doutorado posteriormente.  

Granito [professor] é uma pessoa muito reservada, muito gentil, educado, 

tudo, mas assim, ele perto dos outros meninos, dos garotos, ele fica super 

animadinho. Perto das meninas, ele fica mais assim, mantém uma certa 
reserva. Talvez seja uma coisa bem antiquada, né, de achar que se ele der 

muita atenção, podem achar alguma coisa, alguma bobagem, tem essa 

coisa, mas, assim, eu tenho vários anos de convivência com ele. [...], e aí 

eu senti que ele sempre, até o final da minha defesa, até depois que eu 

defendi, ele sempre me tratou com uma certa distância, sabe? (LEIA) 

Infelizmente, muitos professores homens têm medo de que a forma de tratar uma 

aluna seja traduzida como assédio. No entanto, para Soares (2006, p. 24) 

A qualidade das relações estabelecidas em sala de aula entre professores e 

estudantes e entre estudantes, bem como a qualidade da organização e 

funcionamento do curso assume, assim, um papel central na compreensão da 

qualidade da experiência universitária. 

Embora enfrentasse o ambiente desafiador da universidade, as relações ruins entre as 

alunas e os professores, ela decidiu seguir.  

Isso me dava mais raiva e dava mais vontade de seguir em frente, de 

continuar, estudar e é uma coisa que é natural pra mim, estudar muito, 

gostar de estudar, gostar de saber. Então nada, nenhuma atitude que eles 

tivessem iria matar o que eu tenho pra oferecer. (LEIA) 

Essa motivação não tinha nada a ver com a busca de nenhum tipo de recompensas, 

mas com o prazer de estudar e de saber coisas novas. Assim sendo, prosseguiu para o 

mestrado e depois para o doutorado.  

O ambiente era tão tóxico que eu tinha que trabalhar tanto, dava tantas 

aulas o tempo todo que não tinha como manter notas excelentes o tempo 

todo. Então, assim, quando eu comecei a ganhar bolsa de mestrado, aí eu 

comecei a trabalhar menos e as minhas notas começaram a melhorar. 

(LEIA, grifo nosso) 

Tudo bem, eu não tirava 10, mas eu ia bem, eu estudava, fazia perguntas 
difíceis, eu me interessava, eu acho que isso é mais interessante, sabe? 

(LEIA, grifo nosso) 
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Trabalhar, estudar e manter as notas elevadas é muito difícil. Porém, mais do que 

notas altas, nós também concordamos que ser interessado, fazer perguntas difíceis é mesmo 

mais interessante. O que as notas escolares dizem a respeito do conhecimento dos alunos? 

Para Luckesi (2016) 

as notas são formas de registros da memória escolar; são anotações, nada 
mais que isso, ainda que, historicamente, se tenha criado um significado 

grandiloquente para elas. 

 Hoje, como professora, ela relata que: 

Eu, por exemplo, como professora, até algumas vezes já tive alguns ex 

alunos que conversaram comigo e falaram assim (...). A T, por exemplo, 
não sei se você lembra da T, ela, uma vez, falou assim “Ah Leia, porque eu 

lembro que você me reprovou em Álgebra duas vezes”. Eu, cara, eu nem 

lembro de você ter ficado reprovado e nem a matéria que fez comigo, eu 

lembro que você foi minha aluna. Mas eu não sei se eu reprovei você, 

porque, pra mim, isso não é importante. Eu sei que é importante pro aluno, 

claro que é, você vai fazer de novo aquela matéria e bla bla bla. Mas, pra 
mim, pra alguns professores pode ser importante, mas pra mim, não é, 

porque nota é uma coisa que a gente tem que lidar, mas eu sei, pelo que 

eu passei, que nota não mede quem você é. E, às vezes, pra mim, o aluno 

que mais chama atenção são alunos que fazem perguntas mais 

interessantes, perguntas mais precisas.(LEIA, grifo nosso) 

 A nota não define o conhecimento de ninguém. Ainda, para Luckesi (2016, p. 102), 

já que é preciso encontrar uma forma de testemunhar a qualidade da aprendizagem e a 

capacitação do professor,  

Para que o registro da “qualidade” da aprendizagem do educando seja 

somente o testemunho da “qualidade da sua aprendizagem”, e não nota, 

como tem sido compreendida e praticada hoje, o caminho seria outro: 
trabalhar para que cada educando aprenda o necessário, ou seja, ensinar bem, 

que é um ato mais complexo do que “dar aulas”. “Dar aulas” assemelha-se à 

conduta do semeador, relatada nos evangelhos de Jesus de Nazaré, que saiu 

a semear e cujas sementes caíram em diversos tipos de terreno. Algumas 

delas nem mesmo germinaram; outras germinaram, porém, feneceram. 

Poucas germinaram, cresceram e deram frutos.  

 Leia nos contou sobre um aluno que só tirava notas baixas, o que a  deixava 

preocupada.  

E aí chegou no final e eu pedi pra todo mundo fazer um seminário sobre 
temas específicos da história da matemática do século 20, e ele pegou a 

vida e obra de Alan Turing. Esse rapaz deu um dos melhores seminários 

que já vi na minha vida, ele foi muito empolgado, ele pegou vídeo, ele 

explicou o funcionamento da máquina de Turing, que eu não achava que 

ele ia conseguir entender, sabe? Cara, isso é um aluno brilhante, esse 

rapaz tem o meu respeito. (LEIA) 
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Felizmente, você não se conformou com a nota baixa desse aluno e teve a 

oportunidade de assistir um dos melhores seminários da sua vida. Realmente, não podemos 

reduzir o conhecimento a apenas uma nota.  

Aí ele virou assim, ele colocou lá, ele era o responsável pela página, 

colocou Leia, professora mestre em matemática. Aí eu virei numa reunião 
“ô fulano, você poderia corrigir lá na página [página da universidade] que 

você colocou (...) realmente, eu sou mestre, mas sou doutora e eu quero 

que conste lá na página.” Aí ele “ah, é? Você é doutora? Você terminou o 

doutorado quando? Faz 3 meses?”. Aí eu falei “não, faz 3 anos” (risos). 

(LEIA, grifo nosso) 

Leia é professora em uma universidade pública no Rio de Janeiro, a qual chamaremos 

de UD. Quando ingressou nesta instituição, três anos depois de terminar o doutorado, um 

professor colocou ignorou o título de doutora. Quando foi questionado, respondeu de forma 

inadequada e irônica. Como ela mesma falou, ele nem se deu ao trabalho de olhar o currículo 

lattes dela.  

primeiro que assim os caras lá na UD eles não acham que nenhuma 

mulher lá é matemática, por mais que a gente seja doutora em 
matemática, minha tese foi em matemática pura e tudo mais, mas eles 

acham que só o fulano de tal que nunca escreveu ou publicou nenhum 

artigo, que é o único matemático do grupo. (LEIA, grifo nosso) 

Como vimos ao longo deste trabalho, a presença das mulheres na matemática pura 

ainda é vista com estranheza.  

“Mas quando uma pessoa pertencente ao sexo do qual, de acordo com nossos 

costumes e preconceitos, é forçada a enfrentar infinitamente mais 

dificuldades do que os homens para familiarizar-se com essas pesquisas 
dificílimas, e consegue com êxito, penetrar nas partes mais obscuras delas, 

tendo, para isso, de superar todas essas barreiras, então essa pessoa tem, 

necessariamente, a mais nobre coragem, os mais extraordinários 

talentos e uma genialidade superior.” Gauss, numa carta a Sophie 

Germain, referindo-se ao trabalho dela (MORAIS FILHO, 1996, p.1). 

Embora as mulheres já tenham construído um universo repleto de empoderamento, 

assumindo a posição de quem pode e deve, se quiser, ter acesso à Matemática, o universo 

matemático é muito hierarquizado.  

Aí eu cheguei, fui dar o curso de análise na UD, aí veio esse fulano de tal, 
chegou e falou “ah, se você quiser eu posso te passar algumas dicas”. Aí 

começou a me passar livros, sabe, bibliografias. Aí eu falei, olha só, eu já 

dei análise várias vezes na vida, querido. Tá pensando o que? Aí ele, não, 

é só porque eu tinha uma visão de como era pra ser dado o curso e achava 

que eu precisava da opinião dele, aí eu ignorei ele. (LEIA) 
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Mas durante as discussões, quando a gente [mulheres] falava, era sempre 

assim, tipo tinha aquele olhar assim “ela é matemática?” Sabe? Sim, eu 

sou tão matemática quanto você, meu filho, sabe? Mas assim, eram coisas 

sutis. Tem muita diferença e assim, isso é entre os colegas, né. (LEIA) 

Além dessa situação, Leia nos relatou episódios de professores e alunos que se 

colocavam numa posição de indicar livros, bibliografias e ensinar a dar aula ou alguma 

questão, como se ela não soubesse e não tivesse prática. Até quando seremos diminuídas? 

Todo mundo sabe que a professora S trabalha com inclusão, mas ele virou 

e falou, “mas eu não acho, eu não conheço o trabalho da S pra saber se 

ela entende do assunto”. Todo mundo sabe que ela entende do assunto, 
todo mundo sabe que ela tinha um programa de extensão sobre o assunto. 

Como assim? Eu falei, eu nem sou de educação matemática, mas é óbvio, 

pra mim, é explícito que é uma tentativa de diminuir uma outra pessoa, 

sabe? Olha só, todo mundo sabe que ela trabalha com isso. Como assim 

você não entende ou você não sabe? (LEIA) 

 A S também é docente em UD, ela é doutoranda e pesquisa sobre inclusão de pessoas 

com deficiência. Em um concurso, voltado para esse assunto, ela era a pessoa mais evidente 

para ser presidente da banca. No entanto, mesmo com todos os trabalhos na área, ela não foi 

reconhecida pelos homens que estavam organizando o processo e ainda teve seu 

conhecimento desacreditado.  

A gente começou a discutir um curso mais light, mais qualitativo para os 

alunos da biologia, das ciências ambientais. Aí o que esse cara fala? Ah, é 

tipo uma matemática para mulheres, né?! Assim (...). Aí, o que acontece, 

todo mundo começou a rir e aí eu virei assim “o que é isso?”. Aí, um cara 
falou assim “não liga não é o fulano que está falando”. Assim, quando os 

caras falam essas coisas, “ah, ele é um idiota, deixa pra lá”. (LEIA, grifo 

nosso) 

Aí vai passando, isso continua, a gente ouvindo essas coisas. Mas quando 

a gente questiona, a gente mulher do departamento de matemática 

questiona coisas erradas que estão sendo feitas, você é execrada. (LEIA, 

grifo nosso) 

 Voltamos, aqui, ao que falamos anteriormente. Quantos preconceitos disfarçados de 

piadas ouvimos diariamente? Não podemos esquecer que o fato de rir junto, é uma 

confirmação para aquela ideia e para propagação da intolerância.  

Aí, ele escreveu um e-mail colocando meu nome assim: vou repelir a fala 
da professora Leia. Aí eu falei “engraçado, vocês não repelem a fala do 

professor misógino que falou de matemática pra mulheres, quando ele 

mandou a outra professora calar a boca, só quando a mulher reclama das 

coisas que vocês ficam dando chilique”. Aí ele calou, aí ele percebeu que 

o que ele fez foi assédio moral. (LEIA, grifo nosso) 
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Em uma outra situação, Leia questionou sobre o programa de um concurso e o chefe 

de departamento chegou a ameaçá-la e a expôs, por meio de um e-mail. Por que o professor 

machista não foi ameaçado e exposto também? Adichie (2014, p. 28) lembra que  

Se, por um lado, perdemos muito tempo dizendo às meninas que elas não 

podem sentir raiva ou ser agressivas ou duras, por outro, elogiamos ou 

perdoamos os meninos pelas mesmas razões. 

 Precisamos falar sobre um assunto importante, o assédio moral. Freitas (2001, p. 9) 

diz que 

Geralmente, o assédio moral começa pelo abuso de um poder (qualquer que 

seja a sua base de sustentação), segue por um abuso narcísico no qual o outro 
perde a auto-estima e pode chegar, às vezes, ao abuso sexual. O que pode 

começar como uma leve mentira, um flagrante falta de respeito, torna-se uma 

fria manipulação por parte do indivíduo perverso, que tende a reproduzir o 

seu comportamento destruidor em todas as circunstâncias de sua vida: local 

de trabalho, com o cônjuge, com os filhos, etc. 

 Leia, o que você sofreu foi assédio moral, o que muitas mulheres vêm sofrendo, 

caladas e com medo, também é assédio. Muitos indivíduos engrandecem-se rebaixando o 

outro, sem culpa e sem sofrimento algum (FREITAS, 2001). O que preocupa é que esse 

agressor não é perverso somente no local de trabalho, é provável que ele também seja em 

casa. A autora ainda ressalta que  

Em grande medida, nessas horas, os colegas que presenciam esse tipo de 

ocorrência tendem a virar o rosto, a não ver, seja por covardia, egoísmo ou 

medo. (FREITAS, 2001, p. 10-11) 

 Leia ainda relatou um episódio de assédio moral envolvendo um aluno.   

Uma vez, uma aluno estava colando, ele era da Administração, o cara tava 

colando e aí estava com um papel cheio de cola, eu falei “olha só, isso aqui 

é cola, eu vou tirar e você vai continuar fazendo sua prova, não vou te dar 
zero não, mas vou levar a cola. Eu vou te dar uma segunda chance.” O que 

que uma pessoa inteligente faz? “professora, muito obrigada, muito 

obrigado, né” Sempre foi com homem, nunca foi com menina. Aí o cara 

chegou e ao invés de fazer isso, ele virou “quem é você pra falar que vai 

me dar segunda chance? Eu não preciso de você, não” Aí começou a fazer 

um escândalo, aí eu falei, olha só você pode ir embora, você está 
atrapalhando seus colegas, eles estão fazendo prova, tinha uma turma de 

50 alunos fazendo prova, aí ele “ah, eu não preciso de você não”, Aí pegou 

as coisas dele, desistiu da prova, rasgou o papel, e falou “você ainda vai 

ouvir de mim”, me ameaçando, né, ainda por cima. Aí ele foi e entrou com 

processo na universidade, aí fizeram uma sindicância, viram que ele foi o 

idiota e aí não deu em nada. (LEIA, grifo nosso) 
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Ele comete uma atitude incorreta, recusa uma oportunidade, a ofende, a ameaça e 

ainda abre um processo contra ela. Não pode ser coincidência isso sempre acontecer 

envolvendo um aluno homem.   

Mas é o meu lugar, é na universidade, com todos os defeitos que ela tem, 

eu vou defender a universidade com unhas e dentes, ainda mais a pública, 

né? (LEIA, grifo nosso) 

Estimamos saber que, mesmo com todos os obstáculos, você defende a universidade 

pública, que, dia após dia, é sucateada.  

Além de se interessar por matemática, a música sempre foi a maior paixão de Leia. 

Neta de um trompetista, hoje ela se interessa muito pela interseção entre as duas áreas de seu 

interesse, música e matemática.  

[...] Mas assim, na música ainda existe também. Existe machismo em todo 

lugar, mas bem menos, porque é uma área muito mais democrática. [...]. 

Assim, a coisa é bem mais pesada nas ciências exatas, física, matemática. 

(LEIA, grifo nosso) 

mas na música também é competitivo, mas é muito fácil você ter (...) você 

oferecer alguma coisa. Se você cantou, se você tocou e foi bom, as pessoas 

vão aplaudir você. Independente de qualquer coisa, se você é mulher, se 

você é homem, isso é verdade. (LEIA, grifo nosso) 

 Ficamos exultantes em saber que, na música, existe menos machismo. Em meio a 

uma sociedade machista, encontrar um conjunto mais democrático é de grande alívio. Saber 

que as relações de gênero não atrapalham no sucesso musical, é como um incentivo para as 

mulheres.  

Mas assim, eu acho que como uma mulher, cis, hétero, branca, então existe 

uma certa posição, eu tenho que entender isso pra saber o que é certo e o 

que é errado pra também não cometer erros. 

 Ter a consciência de quem somos e dos privilégios que temos em relação às outras 

mulheres é de fundamental importância.  

pra mim, como feminista, eu entendo que é reconhecer que eu sempre 

estive na posição de não privilégio, né, com relação aos homens. Eu tenho 

privilégio com relação às mulheres negras, mas eu não tenho privilégio, 

nunca tive privilégio com relação aos meus colegas homens, né, então 

sempre foi diferente. (LEIA, grifo nosso) 

 
eu leio inclusive sobre feminismos que não me dizem respeito diretamente, 

feminismo negro, eu tento me informar, feminismo lgbt. Enfim, eu tento me 

informar sobre tudo mesmo que não me diga a respeito, sabe? (LEIA) 

 Você é mulher, logo, nenhuma outra característica te desqualifica de def ender a luta 

das mulheres. É o que afirma Lugones (1987) quando defende que o feminismo deve viajar 
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entre mundos, pois, somente assim, poderemos conhecer as mulheres e amá-las. Adichie 

(2014, p. 14-15) conta, em seu livro “Sejamos todos feministas”, o quan to a palavra 

“feminista” tem um peso negativo na atualidade 

a feminista odeia os homens, odeia sutiã, odeia a cultura africana, acha que 

as mulheres devem mandar nos homens, ela não se pinta, não se depila, está 

sempre zangada, não tem senso de humor, não usa desodorante.   

 Quando falamos que somos feministas, sempre há um olhar estranho, uma piadinha 

e um incômodo. Muitas mulheres não se reconhecem como feministas, logo, precisamos lutar 

pela quebra dos estereótipos e visões equivocadas que são relacionadas ao feminismo. 

Então também, ser feminista não é odiar homens, apesar de às vezes eles 

serem bem odiáveis (risos), ser feminista não é brigar, sabe? Às vezes, tem 
que brigar porque obrigam a gente a isso, mas ser feminista, na minha 

opinião, é ter consciência. Primeiro, você tem que ser mulher, seja trans 

ou cis, não importa, eu acho que você tem que ser mulher. (LEIA, grifo 

nosso) 

 
Então, assim, eu acho que ser feminista é uma espécie de nirvana que você 

tem, né, que estala, né “ah, foi isso?”, mudou a maneira com que eu era 

tratada, por isso que eu me sentia diferente, por isso que eu não me sentia 

respeitada, sabe? Quando eu reconheci isso, é que eu entendi que eu era 

feminista. Reconheci, vi que estava errado, fiquei p da vida com isso e 
nunca mais vou deixar isso acontecer, sabe? (LEIA, grifo nosso) 

 

 O feminismo não é somente assunto de mulher, todos podemos (e devemos) combatê-

lo,  

Aí um senhor lá que era aluno do P, alguém segurou ele, ele falou “ah vou 

embora que isso é papo de mulheres”. Tipo, não me interessa. Não, isso 
não é papo de mulheres, isso é um papo que se interessa a todas as pessoas. 

Aí uma menina lá convenceu ele a ficar e ele fez várias perguntas, foi legal, 

mas assim, as pessoas não acham que isso interessa a elas, interessa só as 

mulheres. (LEIA, grifo nosso) 

Leia relatou que, em um evento, organizado por ela, na universidade UD, houve uma 

mesa redonda com algumas mulheres da área da Matemática. Um senhor não queria assistir, 

pois achava que era assunto para mulheres. Tenhamos em mente que o feminismo é assunto 

para todos. 

Exatamente, ser feminista muda a nossa forma de ver, entender e reagir às situações 

do nosso cotidiano.  

é uma consciência, é uma necessidade de você lutar.  Eu digo que é você 

saber que precisa lutar, que você precisa entrar nas discussões. (LEIA, 

grifo nosso) 
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Assim, como por exemplo, a questão do racismo, com certeza o movimento 

do negro é (...) eu acho que é a mesma sacada, não é mimimi, é a 

necessidade de você reconhecer que isso é uma coisa importante, que 
impacta nossa vida, que faz diferença e tem que ser discutido. (LEIA, grifo 

nosso) 

Vivemos em uma sociedade que valoriza o homem, branco, de elite e heterossexual. 

Se você apresenta uma ou mais características opostas a isso, o tratamento é diferenciado.  

Não é só porque eu acho que, eu acredito, tenho certeza na verdade que é 

justa a luta por você ser considerada um ser humano igual, independente 

do gênero, se respeitar da mesma forma , ganhar os mesmos salários, é ter 

o mesmo tipo de resposta do mundo que os homens têm, é, ser valorizada, 
ser respeitada, de ter a sua voz ouvida no momento que tem que ser 

ouvida, também não quer dizer que seja passagem pra você sair 

interrompendo os outros, né. Homem faz isso, tá errado, não quer dizer que 

a gente quer o mesmo direito, a gente quer que as pessoas parem de fazer 

isso, né. E a gente sabe como isso é ruim. (LEIA, grifo nosso) 

Embora o feminismo tenha ganhado mais força e consciência nos últimos tempos, é 

necessário prosseguir negando o patriarcado e o autoritarismo. Como Leia ressaltou, 

precisamos ser valorizadas, respeitada e ouvida. Não necessitamos de cavalheirismo, não que 

ele não seja bem-vindo, mas, sobretudo, exigimos respeito.    

Então, assim, o que tiver no meu poder, eu vou sempre tocar nesse assunto, 

eu vou incentivar as meninas a estudar, a o que elas quiserem, pode ser 
pra matemática ou outra coisa, eu sempre vou incentivar,  eu sempre vou 

levar isso como uma coisa que é relevante, sabe? Não é mimimi, nunca foi 

mimimi e nunca será mimimi. É uma questão que é muito importante, isso 

[o feminismo] muda a nossa vida, mudou a minha vida. A minha vida, não 

que seja, a minha vida é boa, mas teria sido diferente a minha trajetória, 

teria sido bem mais fácil se eu não fosse mulher. Então, assim, saber 
reconhecer isso, sabe? Então eu acho que é isso. (LEIA, grifo nosso) 

 Conhecer um pouco da sua trajetória, permitiu-nos aumentar a admiração pela pessoa 

que você é, somos gratos pela oportunidade que nos foi dada. É reconfortante saber que há 

mulheres como você, que luta pela educação e pelas causas femininas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa possibilitou compreender e refletir acerca de algumas situações 

ocorridas durante a trajetória de mulheres pertencentes à academia. Por meio de uma 

entrevista semiestruturada, foi possível revelar enunciados, os quais são transmitidos direta 

e indiretamente, que revelam algum tipo de opressão. Ouvi-las e narrar suas experiências   

possibilitou-nos reconhecer armadilhas configuradas para nos invisibilizar. O texto, nesta 

seção, será apresentado em primeira pessoa do singular e, às vezes, em primeira pessoa do 

plural, visando envolver meus orientadores e outras mulheres que compartilham de mesmo 

sentimento.  

Para atingir os objetivos, fizemos a fundamentação teórica sobre a perspectiva de 

gênero, compreendendo que se refere às relações envolvidas entre os sexos. Relação esta que 

se dá a partir de uma construção cultural que é contínua e inconclusiva. Em seguida, 

apresentamos a colonialidade a partir de quatro eixos, poder, saber, ser e gênero. Verificamos 

que, até os dias atuais, sofremos com as consequências da colonização, a qual estratificou e 

hierarquizou a sociedade, utilizando-se do capitalismo para exploração de raças e do 

patriarcado para tornar os corpos de mulheres como bem comum. Ao olhar para a trajetória 

da educação até o desenvolvimento da graduação, passando pelo decreto imperial, ao qual 

estabelecia que as mulheres não poderiam lecionar disciplinas matemática e nem tampouco 

tinham acesso aberto à educação, enquanto que homens se desenvolviam profissionalmente, 

verificamos o apagamento e silenciamento feminino. Conhecendo um pouco da trajetória do 

feminismo no Brasil, observamos que não se trata apenas de uma questão passada, mas de 

uma necessidade de luta constante, coletiva e concreta. Com a colonialidade, vimos que o 

eurocentrismo determina um padrão e, em todos esses padrões, a mulher foi invisibilizada. 

Não se pode esquecer que o gênero também é um meio de dominação. Com isso, afirmamos 

a indispensabilidade de pensar em feminismos decoloniais, que reconheça a pluralidade.  

Para que pudéssemos alcançar os objetivos gerais e específicos, a pesquisa teve uma 

abordagem qualitativa e dispôs da participação de seis mulheres. Teve como instrumento 

metodológico o uso de entrevistas semiestruturadas, que foram realizadas pessoalmente e de 

forma virtual, através de aplicativos de videoconferência. Para a análise de dados, contamos, 

por meio de narrativas, a trajetória dessas mulheres.  
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Verificamos que duas das nossas entrevistadas retratam a realidade de quem estudou 

em escolas normais (voltadas para a formação de professores). Com enormes dificuldades, 

elas chegaram à universidade. Essas escolas, ainda hoje, têm um grande prestígio social e 

muitas famílias as vislumbram como uma oportunidade de acesso rápido ao mercado de 

trabalho, uma vez que, em quatro anos, o aluno formado pode trabalhar como professor dos 

anos iniciais. Por possuir um currículo específico para a formação docente, com uma grande 

carga horária para disciplinas pedagógicas, acabam não dando condições suficientes para o 

vestibular e acesso ao ensino superior.  

 Nesse mesmo sentido, outras duas viveram o confronto entre a escola particular e a 

pública. A primeira, perdeu a oportunidade de estudar em um instituto de educação porque 

os pais tinham a visão de que a escola particular sempre é melhor do que a pública, com isso, 

sempre foi bolsista em uma instituição privada de ensino. A segunda, teve apoio dos 

professores para conseguir uma bolsa de estudos.  

 A escola, tanto pública quanto particular, carrega uma herança do período colonial, 

predominando e legitimando o conhecimento dos povos dominadores. A escola pública 

acolhe, sobretudo, os estudantes vindos das camadas mais carentes, os pretos e índios. Quanto 

a isso, LEITE; RAMALHO & CARVALHO (2019) apontam que a ideia de ter a “escola 

pública igual para todos” cumpre o papel de homogeneizar e padronizar conhecimentos, 

valores, culturas e espaços, não tendo espaço para a defesa do direito à diferença, revelando 

a dimensão colonial da educação institucionalizada. 

 Além disso, a precariedade de condições de ensino, a infraestrutura das escolas, os 

professores mal remunerados e a visão negativa que as pessoas têm contribuem para a 

desvalorização. Ao chegar em época de vestibular, esses jovens encontram dificuldades de 

acesso ao ensino superior e, quando conseguem chegar à universidade, muitos desistem 

devido às dificuldades encontradas. Se, por um lado, há a universalização da educação, a 

partir de um ensino para todos, por outro lado, o fracasso desses jovens é encoberto pelo 

conceito de meritocracia. Infelizmente, o fim do período colonial não significou o fim do 

colonialismo.  

A maioria das mulheres relataram a preocupação dos pais ou de pessoas próximas em 

relação à vida financeira dos filhos. De fato, infelizmente, para conseguir uma remuneração 

melhor, muitos docentes recorrem às altas cargas horárias, trabalhando durante os três turnos. 
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Essa realidade se torna mais difícil quando envolve filhos. Conciliar os cuidados dos filhos, 

os afazeres de casa e outras tarefas podem trazer sentimento de culpa.  

Outro fator que chama atenção na análise dessas narrativas é a tentativa de influenciar 

na mudança de curso, muitas não foram incentivadas pelos professores a seguir Licenciatura 

em Matemática. Por que não engenharia? E arquitetura? De certo, professor não é classe mais 

valorizada e nem a mais bem vista como recompensadora. Cabe aqui um questionamento: é 

a feminização do magistério que levou à desvalorização da profissão? Acreditamos que é 

uma desvalorização mútua, afinal a feminização docente, sobretudo nos anos iniciais, não 

está relacionada a quantidade de mulheres professoras, mas aos atributos considerados 

femininos que a sociedade impôs. Sendo assim, se é necessário ser dócil, tratar com amor, 

ser paciente, essas características se confundiram com as qualidades maternas, logo, 

independente da formação, as mulheres são “vocacionadas” ou “predestinadas” para a 

atividade, como muitos acreditam. Acima de qualquer chamado ou vocação, não se pode 

esquecer que ser professor é uma profissão. 

Muitas dessas meninas citadas neste trabalho ouviram, por meio de palavras ou 

atitudes, que a matemática não é para todos, que nem todos podem aprender ou que o lugar 

delas não era em uma graduação nessa área. Os mitos de que mulheres não são tão boas 

quanto os homens e a falta de incentivo as afastam.  

Ter recebido incentivo dos pais foi significativo para algumas. No entanto, o mesmo 

não aconteceu por parte dos professores. Três das seis entrevistadas cursam ou cursaram a 

graduação em uma mesma universidade e, além disso, elas relataram que os professores são 

distantes dos alunos. Elas retratam o quanto o início da graduação é difícil, os conteúdos são 

mais densos, as relações não são iguais às que são praticadas na escola, etc. Com tudo isso, 

ter um professor distante pode ser prejudicial para os jovens que, no geral, entram com altas 

expectativas. Destaco a importância de manter um relacionamento saudável, afetivo e sempre 

incentivando seus alunos.  

Episódios machistas foram vivenciados por todas e, infelizmente, até dentro de casa. 

Seja por um pai que reproduz falas inferiorizando mulheres ou tratando com diferenças o 

filho homem e a filha mulher. Tratamento diferenciado pelos alunos, tanto na universidade 

quanto nas escolas, olhares atravessados de docentes no ensino superior, piadas e zombações 

na rua. Uma professora relata até o medo de usar certas roupas e a acharem fútil. Quantos 

sentimentos de culpa o machismo causa em quem é atingido. 
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Quanto ao feminismo, a maioria é feminista, reconhecendo o direito de igualdade das 

mulheres, a importância de apoiar uma a outra, buscando a libertação de padrões de 

dominação. Duas dessas seis mulheres entrevistadas não se reconhecem como feministas e 

consideram o movimento social como prioritário. Os movimentos sociais tiveram raízes no 

movimento negro, afinal, o primeiro contato do preconceito é o racial e é a partir dessa 

opressão que as mulheres tomaram consciência das questões de gênero. Sendo assim, é 

necessário pensar em um feminismo para todas as mulheres, antissexista, antirracista e 

anticlassista. Acima de tudo, acreditamos que é necessário e imprescindível que sejamos 

contra todas as formas de pensar que gerem formas opressoras de agir.   

As seis pessoas entrevistadas são de diferentes lugares do Rio de Janeiro, idades 

variadas e realidades totalmente diversificadas. No entanto, embora essas narrativas não 

sejam coincidentes, elas se cruzam em diversos momentos e em situações vividas e sentidas. 

Em múltiplas academias, colégios, casas e rodas de amigas ainda há diversas Ginas, 

Hermiones, Molly, Leias, Maras e Roses cujas vozes ainda não foram ouvidas.   

Constatamos que, ainda hoje, a sociedade se apresenta mediante uma estrutura 

capitalista e patriarcal, resultando em dominações de cunho sexual, racial e classista (homem, 

branco, de elite). Essas relações de preconceito se manifestam em espaços compartilhados, 

mas ferem e irrompem em espaços individuais e íntimos. Ocupar espaços, ser porta vozes de 

feminismos que incluem a todas, assumir a representatividade, libertar-se de padrões de 

papéis sociais e de qualquer tipo de dominação. Mulher, você pode! Essa pesquisa é apenas 

um ponto de partida, que mudou a forma como eu pensava, o que eu acreditava e quem eu 

sou. Agora, é com vocês.  

Desejamos que este trabalho estimule mulheres a ouvirem outras mulheres, 

respeitando as diferenças, acolhendo-as e entendendo a importância de estarmos em uma luta 

constante a favor de uma sociedade justa, igualitária, antirracista, antissexista e anticlassista. 

Além disso, esperamos que este trabalho instigue mulheres a outras discussões com a 

temática feminista.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

 

Primeira parte 

Intenção: agregar o entrevistado  

1) Me conte sobre sua trajetória acadêmica e profissional.  

Segunda parte:  

Intenção: conhecer a trajetória do entrevistado 

1. Por que você quis ser professora? 

2. Como você descreve o perfil de alguém que ensina matemática? Você se encaixa 

nesse perfil? 

3. Você está satisfeita profissionalmente? 

4. Você obteve apoio em suas escolhas? 

5. Você se considera dependente financeiramente de alguém? Quando e a partir de 

quando você se sentiu independente? 

6. Você se sente à vontade em sala de aula? 

7. Você já se sentiu inferiorizada como profissional? 

8. Você já se sentiu discriminada? 

Terceira parte:  

Intenção: aproximar dos objetivos da pesquisa 

1. O fato de você ser mulher causou algum impacto em sua trajetória acadêmica e 

profissional?  

2. Durante a sua trajetória acadêmica e profissional, você já ouviu ou presenciou algum 

episódio de machismo? Descreva. 

a. Como você se sentiu? 

b. Como você agiu? 

3. Você já sofreu ou presenciou alguma situação de assédio? Descreva.  

a. Como você se sentiu? 

b. Como você agiu? 
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4. Você é mãe? O fato de ter sido mãe influenciou em algo na sua carreira?  

5. Você se considera feminista? O que seria ser feminista?



138 
 

 

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO E HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA E DA FÍSICA  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado professor,  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa vinculada à Dissertação de 

Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ensino e História da Matemática e da Física, 

que eu, Carolina Salviano Bezerra, estou cursando, e que tem como objetivo narrar 

experiências de mulheres professoras de matemática. Para sua realização, planejo a 

realização de entrevistas semiestruturadas. Para isso, gostaria de contar com a sua 

participação. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho/HUCFF/FM/UFRJ, R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n.º 255, Cidade 

Universitária/Ilha do Fundão, 7º andar, Ala E - pelo telefone 3938-2480, de segunda a sexta-

feira, das 8 às 16 horas, ou por meio do e-mail: cep@hucff.ufrj.br.  

Se você tiver alguma dúvida em relação ao estudo antes ou  durante seu 

desenvolvimento, ou desistir de fazer parte dele, poderá entrar em contato comigo 

pessoalmente, pelo e-mail carolsalviano94@gmail.com, ou através do telefone (21) 

XXXXX-XXXX, a qualquer momento. Você pode me encontrar ainda no Instituto de 

Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro que está localizada na Av. Athos da 

Silveira Ramos, 149 - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro – RJ, bloco B sala B-109. Se você 

estiver de acordo em participar, posso garantir que as informações fornecidas serão  

confidenciais, sendo que o nome do/a participante não será utilizado em nenhum momento a 

menos que seja em comum acordo com você. As informações coletadas poderão ser 

utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em eventos científicos.  

Caso você se sinta incomodado (a) em qualquer etapa da pesquisa ou por alguma 

pergunta que você não queira responder, você poderá entrar em contato comigo, para que 
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possamos solucionar o problema. Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer 

instante sem qualquer penalização.  

Este termo de compromisso é o seu documento que comprova que me comprometo a 

preservar seus dados e a sua integridade durante a pesquisa. Você terá garantido o seu direito 

a buscar indenização por danos decorrentes da pesquisa (Resolução CNS nº 466 de 2012, 

itens IV.3 e V.7; e Código Civil, Lei 10.406 de 2002, artigos 927 a 954, Capítulos I, "Da 

Obrigação de Indenizar", e II, "Da Indenização", Título IX, "Da Responsabilidade Civil").  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias, que serão 

rubricadas e assinadas por você, participante da pesquisa, e por mim, pesquisador 

responsável, sendo que uma destas cópias permanecerá com você.  

Atenciosamente 

______________________________________________ 

Carolina Salviano Bezerra 

Consentimento Pós-informação  

o Declaro que li e concordo em participar da pesquisa  

Nome do participante da pesquisa: ______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa: ___________________________________ 

Data: ________________________________ 

 

Nome do Pesquisador: Carolina Salviano Bezerra 

Assinatura pesquisador: _____________________________________ 

Data: _______________________________ 


