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Existe uma longa história de opressão daqueles conhecimentos 
em que as mulheres tinham posições de poder, e dos pobres 
explorados e oprimidos tentando se levantar contra uma ordem 
que proclamou uma liberdade pela qual eles eram o preço. 

 (WAKERDINE, 2005) 
 

 



RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar percursos formativos de licenciandas em 

Matemática sob a perspectiva histórica do apagamento das mulheres nessa área e 

das epistemologias feministas. O estudo apresenta uma revisão de literatura que 

retrata discussões sobre os duos “mulher e professora”, “mulher e Matemática”, 

“mulher e professora de Matemática”, “mulher e aluna de Matemática”. A pesquisa se 

fundamenta em epistemologias feministas que discutem as mulheridades sob 

diferentes aspectos e em diferentes espaços. Além disso, promovem-se discussões 

sobre as mulheres na Matemática em um cenário eurocêntrico, sobre como a 

educação feminina se desenvolveu no Brasil e como essa perspectiva definiu lugares 

subalternizados historicamente a partir das estruturas definidas pelo sistema 

patriarcal. Faz-se o estudo do corpo a partir da perspectiva butleriana e sob a ótica do 

transfeminismo, incluindo os debates interseccionais do feminismo negro.  A pesquisa 

tem abordagem qualitativa feminista e fez uso das narrativas (auto)biográficas para a 

produção de dados. O estudo se alicerça nas entrevistas com duas licenciandas em 

Matemática que estavam na segunda metade do curso e que se apresentam como 

mulheres feministas com corpos políticos dissidentes das normas hegemônicas: uma 

negra e outra travesti. Fez-se a análise dos dados por meio de reflexões sobre 

singularidades, em que as subjetividades das licenciandas foram apresentadas e, por 

meio de análises de convergências de temas que emergiram de ambas as entrevistas, 

realizou-se a discussão. Os eixos temáticos que emergiram nas análises de 

convergências foram: “Boas em matemática o suficiente para se defender”; “Docentes 

que machucaram x Docentes que incentivaram”; “Práticas docentes que promovem a 

inclusão de mulheres na Matemática”; “Sobre subjetividades que se unem para 

construir o conhecimento da Matemática”; e “Matemática como locus masculino e as 

práticas docentes feministas e plurais em Matemática”. Os resultados aportados 

nessas análises mostram que mulheridades diversas, enquanto corpos políticos, 

ensinam matemática considerando pautas inclusivas apoiadas na justiça social, 

derrubando a tradicional ideia de que a matemática se encontra no paradigma da 

neutralidade. Da mesma forma, revelam o quanto a relação docente/discente, ao dar 

visibilidade a esses corpos, contribui para uma formação crítica em matemática, 

aproximando-a de quem a estuda. 

 

 



Palavras-chave: mulheres na matemática; feminismos; narrativas (auto)biográficas; 

corpos políticos; mulheres negras; mulheres trans; travestis. 

  



ABSTRACT 

This research aims to analyze the formative pathways of women studying to become 

Math teachers using the historical perspective of the erasure of women in this area and 

feminist epistemologies. The study presents a literature review that portrays 

discussions about the duos "woman and teacher", "woman and mathematics", "woman 

and mathematics teacher", and "woman and mathematics student". The research 

bases itself on feminist epistemologies that debate womanhood under different 

aspects and in different spaces. In addition, this study promotes discussions about 

women in Mathematics within a Eurocentric scenario, regarding how female education 

has developed in Brazil and how this perspective has defined historically subordinated 

places within the structures defined by the patriarchal system. The debate uses the 

Butlerian perspective, as well as that of transfeminism, including the intersectional 

debates of black feminism. The research has a feminist qualitative approach and uses 

(auto)biographical narratives to produce data. This study presents interviews with two 

mathematics undergraduates who were in the second half of the course and who 

present themselves as feminist women with political bodies dissident from hegemonic 

norms: one black woman and one travesti. The research consists of an analysis of 

singularities, in which the subjectivities of the undergraduates were presented, and an 

analysis of convergences of themes that emerged from both interviews was discussed. 

The thematic axes that emerged in the convergence were: “Good enough at 

mathematics to defend themselves”; “Teachers who hurt x Teachers who encourage”; 

“Teaching practices that promote the inclusion of women in mathematics”; 

“Subjectivities that come together to build knowledge on mathematics”; and 

“Mathematics as a male locus and feminist plural teaching practices in mathematics”. 

The results provided in these analyzes show that diverse women, as political bodies, 

teach mathematics taking into account inclusive guidelines supported by social justice, 

overturning the traditional idea that mathematics happens in the paradigm of neutrality. 

Likewise, they reveal how much the teacher/student relationship, by giving visibility to 

these bodies, contributes to a critical education in mathematics, bringing it closer to 

those who study it. 

 

Keywords: women in mathematics; feminisms; (auto)biographical narratives; political 

bodies; black women; trans women; travesti 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Antes de delinear os passos que foram tomados para discorrer esta tese, tomo 

a liberdade de compartilhar um pouco de minha trajetória pessoal que me direcionou 

para esta pesquisa. Ao longo do texto, vario a escrita entre as primeiras pessoas do 

singular e do plural, da forma que faz mais sentido político para mim. 

 

Um pouco da pesquisadora...  

 

Meu contato com a matemática começou desde muito pequenina. Nas minhas 

primeiras lembranças visuais, recordo-me do quadro de giz posto num cômodo 

próprio, pelo meu pai, a fim de registrar seus cálculos e raciocínios matemáticos 

oriundos dos seus estudos no curso de Engenharia. Não sabia do que se tratava, 

obviamente, mas achava aquela visão muito interessante. Gostava de contemplar e 

apagar em seguida, pois era uma menina arteira. Ao ingressar na escola, tive contato 

com alguns daqueles símbolos que não me soavam estranhos. Acredito que a minha 

simpatia pela matemática, no geral, teve sua gênese nos estudos do meu pai. 

Posteriormente, meu contato com a matéria nos anos iniciais foi ótimo. Era 

divertido. As professoras eram gentis, gostavam de mim e o aprender fluía de maneira 

muito natural. Aos onze anos, não compreendia o motivo de minha mãe não ser como 

meu pai, justamente por não entender sua distância da matemática. No entanto, era 

ela quem me ensinava todos os deveres de casa todos os dias. Nos anos finais do 

ensino fundamental, período em que comecei a sofrer bullying violento por conta do 

meu sobrepeso, meu rendimento escolar começou a cair. Recordo-me da professora 

de matemática do sexto ano, que aplicava teste surpresa, e como uma criança nas 

minhas condições de baixa autoestima e insegurança se desesperava. Naquele 

momento, eu briguei com a matemática. Do sétimo ano em diante, tive somente 

homens como professores nessa área. Meu professor do oitavo ano me enxergou e, 

com muita preocupação, chamou minha mãe para relatar o quanto meu rendimento 

estava ruim, talvez como uma consequência por eu ser uma criança isolada demais. 

Era uma criança de família de autistas e hoje, depois dos meus 37 anos, 

descobri que estou no espectro e que, talvez, tenha emergido com mais força naquela 

época, o que poderia vir a explicar meus isolamentos, mas não a aprendizagem em 

si. Minha mãe imediatamente me trocou de escola e me colocou para ter aulas 
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particulares com uma licencianda em Matemática. Lembro-me que me impactou ver 

registros em seus cadernos que eram iguais aos que meu pai fazia constantemente. 

Percebi que era possível saber matemática, sim. Ela foi uma inspiração. Sua primeira 

fala comigo foi: “Você vai gostar de matemática. Eu prometo”. Assim se fez. Minhas 

notas subiram de maneira estrondosa. Meus professores (homens) acharam que eu 

estava “colando”. Lembro-me que um deles colocou-me à sua frente para ver se era 

eu quem fazia a prova.  

Dali para frente, comecei a participar de campeonatos de matemática, tornei-

me representante de turma e os bullyings diminuíram. No ensino médio, fiz o curso 

normal, de formação de professores, e era a primeira em matemática de toda a escola. 

Em princípio, eu não queria atuar como professora, até ter o meu primeiro contato 

com a sala de aula. Encontrei crianças como eu e vi ali uma oportunidade de carreira, 

pois acabei me apaixonando pelo magistério. 

Acredito que a escolha do curso de Matemática foi motivada por pessoas como 

meu pai, como a licencianda que foi minha “explicadora’ e pelo excelente rendimento 

que eu tinha no período escolar, que me livrou do bullying e me deu um status perante 

os colegas. Às vezes, minha escolha era questionada por mim mesma, ao pensar que 

se tratava de um curso em que só havia homens, como meu pai. Por outro lado, a 

licencianda representava uma quebra no paradigma, pois era um exemplo feminino 

de raciocínio parecido com as habilidades matemáticas do meu pai. 

Ao entrar na universidade, encontrei meninas. Senti-me bem. Também 

encontrei professoras. Foi um período bom e enriquecedor. Reforço isso porque, 

durante os anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, eu não tive 

professora de matemática e tinha uma visão de que era um conhecimento do universo 

masculino.  

A misoginia apareceu na minha trajetória com mais força no momento em que 

dei início à inserção no mercado de trabalho. Então, coisas do tipo “Você vai tirar a 

atenção dos alunos”; “Com essa carinha de anjo você não assusta ninguém”; “Faz 

essa questão aqui para mim, para eu ver se você sabe”; ou “Você parece professora 

de português, não passará segurança para os alunos” foram frases comuns em 

entrevistas e seleções para redes particulares. Ocupei um espaço na rede pública de 

ensino, por meio de concurso público, lugar a que hoje me orgulho de pertencer e pelo 

qual faço questão de lutar. 

Meu mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e 
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Comunicação em Periferias Urbanas, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), foi pago com o casamento – quando foi me dito para fazer uma escolha, pois 

uma mulher casada precisava estar envolvida com a casa e com o marido, e que 

mundo acadêmico só atrapalhava. Então, eu dei prioridade àquilo que realmente me 

somava, pois, anteriormente a esse evento, tive uma vida de perdas e derrotas num 

relacionamento anterior, regado de violência e abusos. Não me permitiria mais viver 

sem dignidade e não mais abriria mão de seguir meus objetivos. Já trabalhava em 

turmas de ensino médio na rede estadual e, depois, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Cobrava-

me, pois precisava honrar as minhas palavras diante das minhas alunas que sofriam 

opressão e até violência, por parte de homens, o tempo todo em suas casas. Sou uma 

professora querida e muito observada e isso me tornou mais forte, mais resistente e 

mais envolvida com a questão da educação e inserção de mulheres em áreas como 

a minha. Quem vive a misoginia na sua mais baixa obscuridade deveria praticar a 

sororidade1 sem pensar duas vezes. 

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para realizar o doutorado, tinha outra 

proposta de pesquisa em mente, na perspectiva da inclusão de estudantes autistas, 

mas a realidade pandêmica não permitiu o prosseguimento pelo fato de termos 

perdido a possibilidade da pesquisa de campo, como originalmente desejada. Como 

eu já tinha envolvimento pessoal com os feminismos por motivos esclarecidos a priori, 

resolvi abraçar uma nova proposta de pesquisa, principalmente pelo fato de 

reconhecer a sua emergência no campo da Educação Matemática. 

Atualmente, sou professora regente da Secretaria de Educação do Município 

de Duque de Caxias e professora substituta na UERJ. Trabalhei como professora-

tutora no Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

(CEDERJ) e também atuei na rede pública estadual, no Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens (PROJOVEM/Rocinha), bem como na rede privada. 

Dessa experiência profissional, afirmo que, ao estarmos dentro de uma sala de 

aula, o fazer matemática deixa de ser algo só seu; o raciocínio duro e solitário do 

pensar e buscar resoluções se abre e encontra diversas dificuldades e obstáculos 

para se manter diante de uma diversidade de indivíduos. Esse “fazer” se transforma 

 
1 União e aliança entre as mulheres visando a um objetivo comum pautado no companheirismo e na 
empatia (SORORIDADE, 2023). 
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em “falar”. Ao nos tornarmos professoras, o ato de “falar” matemática requer maior 

compreensão do outro e maior entendimento do seu universo. Logo, demanda maior 

sororidade com nossas alunas, também, sem relutar. Não se trata mais do “eu”, mas 

de “nós”. Esse olhar sutil sobre o ensino traz vantagens relevantes para a 

aprendizagem de estudantes, afinal, estamos compartilhando o mesmo espaço com 

outros seres humanos que também carregam suas subjetividades e complexidades, 

corresponsáveis pela formação dos seus conhecimentos.  

Assim como não podemos chegar num país falando em português achando que 

todos entenderão. Professories de Matemática não podem atuar como ume 

estrangeire, achando que a sua língua é única e livre de questionamentos. 

Durante minha vida no magistério pude perceber tal arrogância. Sempre me 

senti incomodada com os estereótipos reproduzidos nas escolas e até nas 

universidades. De certa forma, isso recai nos processos de ensino e aprendizagem. 

O famoso bordão que “homens são melhores em matemática que mulheres” (SOUZA; 

FONSECA, 2010)” permeia esses lugares e suas raízes fincadas pela história ainda 

persistem, transparecendo nas falas de alunas e professoras de matemática, inclusive 

em memes de redes sociais. 

Diante da minha vivência profissional, pude perceber dois eixos que refletem 

na abordagem de gênero e que influenciam no conhecimento matemático: i) mulheres 

não são valorizadas no campo das exatas, havendo como preferência de contratação 

os homens; ii) há professoras de matemática que reproduzem conteúdo hegemônico 

e homogêneo.  

Essas percepções de vida instigaram meu interesse no tema e minha inclusão 

no Grupo de Pesquisa e Extensão MatematiQueer: Estudos de Gênero e 

Sexualidades em Educação Matemática2, o qual, por meio dos estudos e das trocas 

nas reuniões semanais, tem contribuído para expandirmos nossos questionamentos 

e reflexões acerca do assunto. Durante toda essa construção, pude fazer maior 

imersão nos estudos feministas, mesmo tendo um conhecimento anterior por estar 

inserida no ativismo. 

Foi com esse convívio com os colegas do grupo de estudo, compartilhando 

momentos em que levantávamos questionamentos acerca das relações de gêneros 

na área da Educação Matemática, que nasceram as primeiras provocações e ideias 

 
2 Página do Grupo de Pesquisa no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8393605421141580.  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8393605421141580
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de apontamentos para esta tese. 

Nosso grupo, como o nome sugere, discute e reflete sobre temas de gêneros e 

sexualidades, revelando a relevância do debate para a área de Educação Matemática 

e como professories dessa disciplina podem contribuir com essas discussões sem se 

limitarem às visões hegemônicas. Ao debatermos sobre os lugares que a matemática 

ocupa nos contextos sociais, geramos pesquisas que colocam em pauta os discursos 

hegemônicos que se entrelaçam com a visão da Matemática ser uma ciência exata e 

engessada. Também questionamos o lugar da genialidade nesse contexto, que dá 

origem a mitos de exclusão de mulheres e meninas que acabam desistindo das 

carreiras em ciências, tecnologias, engenharias e matemática. 

É importante enfatizar, aqui, que les estudantes de pós-graduação membres 

do MatematiQueer, durante o período pandêmico, eram um grupo de pessoas 

diversificadas, porém, brancas e de classe média. Acreditamos que esse contexto 

facilitou nossa permanência nas pesquisas durante esse tempo. 

Essa observação originou-se do fato de nos encontrarmos em um país no qual, 

segundo o Mapa da violência 2015 (WAISELFISZ, 2015), elaborado pela Faculdade 

Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) com o apoio do escritório no Brasil da 

ONU Mulheres, apontou que, em 2003, 1864 mulheres negras morreram vítimas de 

homicídio e, após dez anos, esse número subiu para 2875, representando um 

aumento de 54%. Vale trazer, ainda, os dados mais atualizados do Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública 2022 (BUENO; LIMA, 2022), que revelou 1.341 casos de 

feminicídio em 2021, sendo que 68, 7% das vítimas tinham entre 18 e 44 anos; 65,6% 

delas morreram dentro de casa e 62% eram negras. 

Como pesquisadora e educadora, não há como não me importar com o destino 

que estamos tomando, sabendo que os alicerces dessa sociedade estão ameaçados 

a cada dia que passa. Fazer pesquisa em um cenário conservador, ainda mais se 

tratando da temática gênero, é dar abertura para que vozes silenciadas neste cenário 

mostrem seus posicionamentos e suas denúncias; mostrar que suas vidas importam 

e fazem a diferença, sim. Ir na contramão é ser resistente e receber ataques diretos 

em nossas “peles”, como os sofridos3 pelo grupo de que faço parte. Ataques esses 

irresponsáveis e livres de qualquer comprometimento e fundamentação que os 

 
3 Na gravação desta live, membras e membros do MatematiQueer comentam alguns dos recorrentes 
ataques que temos sofridos nas redes sociais e internamente, na UFRJ: 
https://www.youtube.com/channel/UCyyOtinhX5nPkcV1Iw85ivg  

https://www.youtube.com/channel/UCyyOtinhX5nPkcV1Iw85ivg


16 
 

sustentem. Percebo que pesquisar no campo dos Estudos de Gênero é 

suficientemente desafiador, mas quando articulamos com a Matemática, que para 

muitas pessoas funciona como um instrumento de produção e validação de verdades, 

esse desafio se apresenta em outros tons.   

Gostaria de salientar que esta tese foi realizada (entre 2019 e 2022) num 

momento extremamente difícil para o nosso país. Estamos passando por uma 

pandemia regada por negacionismo com um Estado que o alimenta constantemente, 

além das fortes ameaças ao desmonte da ciência e da educação. Não tem sido fácil 

trabalhar com esse cenário de precariedade das pesquisas e desvalorização dos 

campos da saúde, educação e ciência. Esta tese foi dada por concluída em novembro 

de 2022, e a pandemia ainda não foi encerrada. Ainda que à população, graças à 

pesquisa e ao Sistema Único de Saúde, já tenham sido oferecidas quatro doses de 

vacina, emergem novas cepas do vírus e alguns grupos já começam a receber a 

quinta dose. 

 

Algumas inquietações sobre meninas e mulheres na matemática... 

 

No documento Decifrar o código: educação de meninas e mulheres em 

Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM4), produzido pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em 2018, 

que abrange as esferas mundial, nacionais e regionais, toma-se como pauta de 

discussão a educação em STEM voltada para as meninas e mulheres. Segundo o 

documento, a educação STEM consta nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), visando à igualdade de gênero, ao empoderamento de mulheres e meninas e, 

principalmente, como referência de “[...] educação inclusiva e equitativa de qualidade 

e aprendizagem ao longo da vida” (UNESCO, 2018, p. 14), além de pensar na 

inserção no mercado de trabalho num cenário que caminha com exigências de 

demandas para essas áreas.  

Nos dados revelados nas últimas décadas, observou-se que houve avanços 

positivos em relação ao envolvimento de meninas nessas áreas, pois, nas palavras 

do documento: 

 

Desde o ano 2000, as tendências mostram um aumento pequeno, mas 

 
4 Em inglês: Science, Technology, Engineering and Mathematics. 
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consistente, nas taxas de matrícula de meninas e mulheres em todos os 
níveis de ensino. Em todo o mundo, em 2014, a paridade de gênero foi 
atingida na educação primária, e no primeiro e no segundo nível da educação 
secundária (ensino médio no Brasil). Um avanço importante ocorreu na 
educação superior, onde as matrículas de mulheres quase dobraram entre 
2000 e 2014, com as jovens mulheres constituindo a maioria dos estudantes 
de graduação e mestrado em todo o mundo. No entanto, a porcentagem de 
mulheres que continuam no nível de doutorado cai mais de 7%, quando 
comparada às matriculadas no mestrado. Apesar das tendências mundiais 
positivas, existem disparidades significativas entre regiões e países, assim 
como entre grupos específicos dentro de um mesmo país (UNESCO, 2018, 
p. 18). 

 

Segundo a publicação, a maioria das meninas do terceiro ano do ensino 

fundamental supera os meninos em matemática nos países da América Latina, dentre 

eles, o Brasil. Ao revelar os dados do sexto ano, aponta, contudo, que os meninos 

passam a ganhar vantagem. 

São apontados fatores, pela UNESCO, que influenciam no desempenho de 

mulheres e meninas em carreira STEM, inerentes ao âmbito social e individual, na 

escola e referente à família e aos respectivos pares. Esses obstáculos em relação às 

carreiras STEM estão inseridos nos contextos socioculturais, abarcando 

responsabilidades domésticas e de cuidado, gravidez e casamento, família, 

segurança na circulação para a escola e violência escolar. O texto também mostra 

que as diferenças de gênero emergem na educação infantil, nas brincadeiras que 

abrangem ciências e matemática e, ao chegarem no nível ensino médio, o interesse 

das meninas cai pelo fato de as disciplinas relacionadas se encontrarem, então, 

fortemente masculinizadas. No nível superior, essa diferença acentua-se 

visivelmente, pois, como o relatório evidencia, no mundo inteiro, apenas 35% das 

mulheres se encontram cursando áreas STEM.  

O registro traz ênfase a como as habilidades cognitivas são, na realidade, 

diferenciadas entre indivíduos e não dizem respeito aos seus respectivos sexos. Além 

disso, reforça a importância de oportunizar aprendizagem em áreas STEM durante a 

infância, permitindo criar novas conexões cerebrais, influenciando nas habilidades 

cognitivas de meninas; pede atenção aos estereótipos de gêneros por influenciarem 

na socialização de meninas com áreas STEM, distanciando-as dessa aprendizagem 

e afetando seus interesses nessas carreiras; traz pautas no tocante à família como 

fator de interferência ao oferecer ou retirar expectativas, além da formação dos pais e 

status socioeconômico; e destaca que professoras qualificadas na área da 

matemática também influenciam positivamente meninas para ocupar esse espaço, 
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considerando sua interação com essas jovens, assim como o material didático 

trabalhado. 

Sendo as mulheres ainda sub-representadas nessas carreiras, é necessário 

assegurar “[...] que meninas e mulheres tenham acesso igualitário à educação em 

STEM e, em última instância, a carreiras de STEM, é um imperativo de acordo com 

as perspectivas de direitos humanos, científica e desenvolvimentista” (UNESCO, 

2018, p. 15). 

Ao adotarmos essa linha de pensamento, desnudamo-nos dos estereótipos e 

passamos a reconhecer o lugar que todos merecem ao “falar” matematicamente. 

Boaler (2018) defende uma matemática mais próxima dos estudantes, apontando 

duas grandes falhas no ensino: i) da atuação da Matemática como mecanismo de 

classificação, segregando grupos e elitizando o conhecimento e pessoas 

determinadas; ii) o mito da criança matematicamente talentosa. Segundo a autora, 

tais ênfases geram frustrações nos discentes que levam o campo para a noção de um 

conhecimento bruto que retira mulheres e negros de sua participação, formando 

subgrupos de representação. 

Esses pontos destacados pela pesquisadora são atuantes e visíveis nos 

espaços escolares e até universitários, gerando consequências das quais podemos 

observar no último Censo do Ensino Superior de 2019 (INEP, 2020), em que consta 

que o número de ingressantes, em geral, foi predominantemente feminino. Foram 

analisados os quatorze cursos com os maiores números de matrículas, cuja maior 

frequência foi de mulheres. São eles, seguidos com o percentual feminino de seus 

ingressantes: Pedagogia (92,1%); Serviço Social (89,6%); Enfermagem (83,7%); 

Nutrição (83,3%); Psicologia (79,5%); Gestão de Pessoas (78,0%); Fisioterapia 

(77,3%); Odontologia (71,5%); Farmácia (70,9%); Arquitetura e Urbanismo (66,6%); 

Medicina (59,7%); Contabilidade (56,2%); Direito (55,2%); e Administração (54,5%).  

O documento também revela os cursos com maiores números de matrículas 

com as devidas porcentagens masculinas de seus ingressantes: Engenharia 

mecânica (89,9%); Sistemas de Informação (86,0%); Engenharia Civil (69,8%); 

Engenharia de Produção (66,3%); Educação Física - formação de professor (64,9%); 

e Educação Física (60,8%). Até aqui, chama-nos atenção o distanciamento que há do 

público feminino em relação a determinadas áreas. 

Quanto aos concluintes, o Censo esclarece que 43% das mulheres concluem 

os cursos, em comparação a 35% dos homens. Diante do exposto, percebemos que 
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mulheres são a grande maioria das pessoas que cursam uma universidade e que se 

formam, mesmo que em áreas distanciadas do campo das exatas, o que nos 

surpreende ao tomarmos ciência da informação dada pelo Censo que, nos Institutos 

de Ensino Superior, o vínculo docente é caracteristicamente do sexo masculino. 

Outro dado relevante é que 72,2% das matrículas em cursos de licenciatura 

são do sexo feminino, enquanto 27,8% são do sexo masculino. Percebemos que as 

mulheres têm predileção para o magistério, segundo o qual atuarão, ao se formarem, 

na educação básica. 

Sendo assim, no Censo da Educação Básica (INEP, 2020), consta que na 

educação infantil brasileira atuam 593 mil docentes. São 96,4% do sexo feminino e 

3,6% do sexo masculino. No ensino fundamental, atuam 1.378.812 docentes. Nos 

anos iniciais, 88,1% é do sexo feminino e 11,9% do sexo masculino. Nos anos finais 

do ensino fundamental atuam 753 mil docentes. São 66,8% do sexo feminino e 33,2% 

do sexo masculino. No ensino médio, por sua vez, um total de 505.782 docentes 

atuaram no ensino médio em 2020. São 57.8% do sexo feminino e 42.2% do sexo 

masculino. 

Considerando todos esses dados, questionamos o porquê de a maior 

prevalência de mulheres se encontrar no magistério da educação básica e não no 

ensino superior. Além disso, nota-se a predileção pelas áreas das Ciências Humanas, 

como a Pedagogia, conforme dados do Censo de 2019 informam.  

Esses resultados numéricos nos passam informações de grande valia para o 

objetivo desta pesquisa. A grande questão diante desses fatos diz sobre o que 

estamos fazendo na sala de aula ao ensinarmos matemática e se devemos tratar tal 

ofício com engessamento, sem as devidas preocupações acerca do futuro e das 

escolhas de nossas alunas. Até que ponto nosso histórico de professories de 

matemática tornam-se diferenciais nessa perspectiva? 

Judith Butler5 (2004) já dizia que, se o desejo é externo, para pertencer ao 

indivíduo, ele precisa ser reconhecido. A partir do reconhecimento, seres humanos se 

tornam diferenciados. A experiência do reconhecimento é o que nos define, por meio 

de normas, como seres humanos viáveis. Desde então, pensar em reconhecer o lugar 

de nossas alunas e de colegas professoras de matemática nos processos de ensino 

 
5 Optamos por, na primeira vez em que uma pessoa for citada diretamente, introduzi-la com seu nome 
completo, a fim de visibilizar seu gênero (sabendo das limitações de supor gênero a partir do nome) e 
sua ancestralidades, com o sobrenome na íntegra. 
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e de aprendizagem por meio do reconhecimento é um caminho de troca e que pode 

trazer resultados. 

Contudo, nós que já somos atuantes na área, fizemos parte desses dados e 

temos experiências que influenciaram na formação do nosso conhecimento 

matemático e na maneira de ensinar matemática.  

 

Delineando esta pesquisa... 

 

A proposta desta pesquisa está sob a ótica de epistemologias feministas 

interseccionais, que serão discutidas de maneira pormenorizada no terceiro capítulo. 

Não obstante, salientamos que não nos apoiaremos em fatores biológicos marcantes, 

mas, sim, em discursos que abarcam historicidade, cultura, lugar político e científico 

que produzem o lugar da mulher. 

Judith Butler (2019), para abordar essa questão, cita um exemplo de uma 

pessoa que acorda pela manhã e resolve experimentar uma roupa para passar o dia. 

Nesse armário, a vestimenta já se encontra posta, retirando todo o seu poder de 

escolha e decisão, ou seja, nele existe uma previsão de “ser”; a pessoa é “previamente 

decidida pelo gênero” (BUTLER, 2019, p. 10). Assim, argumenta que o gênero é 

construído nas relações de poder, não só produzindo como também regulando seres 

corporais. O gênero não é retirado à vontade, a qualquer momento e a qualquer hora, 

assim como citado no exemplo do armário. O que existe é um estatuto que constitui e 

é compulsório sobre as normas de gênero. Assim, elu traz a questão: quais corpos 

importam? 

Conforme le estudiose, o sexo não se trata apenas de um prévio discurso, mas 

faz parte de um poder que controla. Analogamente, podemos pensar que a 

matemática também encontrou lugar nesse poder por dizer que somente corpos 

masculinos poderiam estudar matemática, ou praticar matemática, ou ensinar 

matemática e isso era definido pelo sexo no decorrer da nossa história.  

Neste contexto, cabe-nos perguntar: que corpos importam para ensinar 

matemática? Cabe pensarmos nas lutas feministas no sentido de trazer a 

representatividade de mulheres nesses espaços onde se faz matemática?  

Com a intenção de posicionar a leitura e tensionar o momento pelo qual esta 

pesquisa vai se articular com os estudos feministas, penso que seja válido trazer uma 
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breve discussão daquilo que algumes pesquisadories chamam de “ondas6” do 

feminismo, apenas para efeito didático, sinalizando momentos de ênfases nas 

diferentes lutas por direitos das mulheres que vieram se deslocando no decorrer do 

tempo. É importante destacar que essas “ondas” não são necessariamente 

sequenciais no tempo e no espaço, podendo inclusive ser simultâneas em diferentes 

regiões. Trata-se apenas de uma ilustração para compreensão das principais 

características dos movimentos feministas. 

A “primeira onda”, ocorrida entre século XIX com avanço para o século XX, 

refere-se ao movimento sufragista, com pautas sobre educação e direitos de 

igualdade aos homens. Foi um movimento excludente, vivenciado na Europa e nos 

EUA, focado nas mulheres brancas e aristocratas. Suas discussões se fincavam na 

ideia de mulher universal, não atendendo às mulheres da classe operária submetidas 

à dupla jornada de trabalho e muito distantes desse “direito à educação”, incluindo 

nesse grupo as mulheres negras que já debatiam sobre abolicionismo. 

A “segunda onda”, entre as décadas de 1950 e 1990, tinha foco no caráter 

biológico da mulher e suas funções reprodutivas, nos papéis definidos em espaços 

domésticos, nas injustiças sociais inseridas no âmbito familiar, na divisão sexual do 

trabalho, e nos temas referentes a sexo, sexualidade e violência. Surgem também, no 

início da década de 90, as primeiras discussões sobre as intersecções do movimento 

feminista com a luta de classes e o movimento antirracista.  

A “terceira onda”, identificada na década de 1990, evidencia os feminismos, 

agora no plural, com as discussões identitárias, a noção de performatividade de 

gênero, além de intersecções que envolvem questões de gênero, raça, classe, 

orientação sexual, entre outras, caracterizando a interseccionalidade. Este termo 

surge em 1989, a partir da crítica pela advogada e feminista negra Kimberlé 

Crenshaw, quando uma mulher negra conseguiu processar seus empregadores por 

discriminação racial e de gênero, simultaneamente. Nesse contexto, ela aponta os 

discriminadores sociais que destacam a invisibilidade dessa mulher, dentre eles a 

misoginia e o racismo em zonas interseccionais. Crenshaw (1989) descreveu esse 

caso como um cruzamento de avenidas que podem dar origem aos possíveis choques 

vivenciados por mulheres diversas. De acordo com Carla Akotirene (2020), a 

 
6 Para melhor compreensão dessas “ondas”, recomendamos a leitura de “A quarta onda feminista: 
Interseccional, digital e coletiva” (PEREZ; RICOLDI, 2019). 
 

https://alacip.org/cong19/25-perez-19.pdf
https://alacip.org/cong19/25-perez-19.pdf
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interseccionalidade emerge com problematizações acerca das interações das 

avenidas identitárias, além do fracasso do feminismo diante da reprodução do 

racismo.  

A “quarta onda” se faz atualmente e está relacionada à cibercultura, com a 

sociedade em rede e os ativismos digitais, já no início do século XXI. Conhecida por 

“ciberfeminismo”, seu ativismo se encontra principalmente nas redes sociais, visando 

conscientizar e visibilizar a luta, disseminando informações necessárias de acelerado 

alcance. 

Ressaltamos, mais uma vez, que essa descrição se apresenta apenas como 

um recurso didático, pois não concordamos com tamanha linearidade e objetividade 

a tal ponto de desconsiderar os quesitos culturais e históricos de cada realidade 

vivenciada por diversas mulheres em diferentes lugares do mundo. Djamila Ribeiro 

(2019) aponta o discurso “Eu não sou uma mulher?” da abolicionista afro-americana 

Sojourner Truth, em 1951, como exemplo dessa não-linearidade: 

 
Entretanto, o que percebemos com o discurso de Truth e com as histórias de 
resistências e produções de mulheres negras desde antes o período 
escravocrata e, consequentemente, com a produção e atuação de feministas 
negras é que esse debate já vinha sendo feito; o problema, então, seria a sua 
falta de visibilidade. Essa discussão já vem sendo feita desde a primeira 
onda, como nos mostra Truth, assim como na segunda onda, como podemos 
ver nas obras de feministas negras como bell hooks, Audre Lorde entre 
outras, apesar de ambas não serem caracterizadas por este tipo de 
reivindicação pela perspectiva dominante (TRUTH apud RIBEIRO, 2019, 
p.14). 

 

É importante ter em mente que não basta uma estagnação com predominou 

nas ondas feministas passadas, que davam lugar a uma suposta mulher universal. 

Hoje, pensamos no sujeito feminista de uma forma mais consistente, em lugares 

diferenciados e espaços de lutas pontuais. Interessa-nos trazer os debates dos 

feminismos negros e dos transfeminismos, por exemplo, para potencializar 

possibilidades e refletir como esses corpos podem transitar na (Educação) 

Matemática. 

Butler (2021) aponta que o sujeito feminista7 é uma versão de uma política 

representacional. Esse sujeito foi montado pelo próprio sistema político que produz 

traços de gêneros determinados.  Ele também é gerado por uma estrutura jurídica, 

 
7 Em tempos em que transfeministas e outros grupos discutem “corpas”, “mandatas políticas” e 
“coletivas”, incomoda-nos muito o uso de artigos e temos no masculino para tratar de mulheres. No 
entanto, respeitaremos os usos originais (normativos). 
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por meio de práticas de exclusão, construindo-se a partir do momento em que seus 

objetivos se legitimam diante das operações politicamente naturalizadas cujas 

funções incluem ou excluem: 

 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; 
o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços pré-definidos de gênero 
da “pessoa” transcendam a parafernália específica do seu gênero, mas 
porque o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente 
nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções 
com modalidade de raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de 
identidades discursivamente constituídas. Resulta que se tornou impossível 
separar a noção de gênero das intercepções políticas e culturais em que 
invariavelmente ela é produzida e mantida (BUTLER, 2021, p. 21). 

 

Tomando a ideia de que o gênero não se encontra de maneira isolada às 

questões de raça, classe, sexo, entre outras, entendemos que a noção de patriarcado 

universal também não atende às opressões de gênero nos diversos contextos 

culturais; não se trata de uma opressão singular. Butler segue dizendo que a ideia 

universal de patriarcado se relaciona com a apropriação cultural de povos não 

ocidentais de uma forma de marcar a opressão, marcando as terras de terceiro 

mundo: “a opressão de gênero é sutilmente explicada como sintomática de um 

barbarismo intrínseco e não ocidental” (BUTLER, 2021, p. 22). 

Diante dessa realidade, venho, por esta tese, reforçar as mulheridades na 

Educação Matemática. Uma vez experimentadas as feminilidades historicamente e 

culturalmente dentro do gênero, Letícia Nascimento (2021) traz a ideia de 

mulheridades, enfatizando o não uso do singular “mulher” ao considerar os diferentes 

modos de vivenciar as experiências sociais, pessoais e coletivas. Já o termo 

“feminilidades” trataria do diálogo entre as “sujeitas do feminino” com o imaginário 

social do que se entende como feminino. 

Essas ideias nos levaram a desenvolver uma pesquisa qualitativa feminista, por 

problematizar situações femininas atribuídas por subjetividades, mas que fazem parte 

de um coletivo diversificado, mesmo apresentando suas características comuns. 

Optamos pela metodologia narrativa por ser um caminho que oferece experiências 

diferenciadas de acordo com o que cada vivência traz, respeitando sua singularidade, 

processos e escolhas (SOUZA, 2006). Maria da Conceição Passeggi afirma que 

narrativas são utilizadas para facilitar a aproximação entre os acontecimentos sofridos 

e narrados, buscando maior entendimento da “natureza da narrativa como 

‘instrumento mental de construção da realidade’ e de si mesmo” (2020, p. 60).  
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Fizemos, então, entrevistas narrativas com duas licenciandas em matemática, 

parceiras nesta pesquisa: Lueji e Luma, respectivamente mulher negra e mulher 

travesti (assim definidas por elas próprias), que trouxeram ricos depoimentos sobre 

suas trajetórias enquanto alunas na educação básica e na licenciatura em 

Matemática. Ambas têm muita representatividade e lugar de fala, inclusive feministas, 

nos seus devidos espaços. Eu, como mulher branca e cisgênero, num lugar em que 

sou estruturalmente privilegiada (RIBEIRO, 2010), precisei buscar epistemologias 

correlacionadas, pois tais narrativas aqui representadas não ocupam meu locus 

social. Nesse sentido, minha consciência nesse espaço de poder é de combate às 

injustiças que recaem sobre grupos que se encontram às margens da sociedade cis, 

branca e heteronormativa.  

 A relevância dessas discussões está no entendimento de que o gênero é uma 

atividade externa constante, é um fazer que relaciona o outro. Assim, Butler afirma 

que “uma concepção de gênero pode desfazer a personalidade de uma pessoa, 

minando a capacidade de perseverar em uma vida habitável” (2004, p. 1). Nossas 

parceiras trazem, com muita vivacidade em suas falas, como o lugar na matemática 

subalterniza mulheres, principalmente na forma como apresentam seus corpos 

femininos, para privilegiar homens. Tal situação, realçada em suas falas, mostra como 

foram afetadas suas aprendizagens e sua relação com a disciplina, tanto em vivência 

escolar quanto em vivência na universidade. 

Diante de uma sociedade que trata o saber científico no viés masculino fincado 

pela história, a mulher tem se destacado por um saber socializado, referente às 

características da empatia, do cuidado, da maternagem, da divisão social do trabalho, 

mas sem esquecer dos suportes que sustentam essa tríade referentes a raça, classe 

e gênero. A historiadora da ciência, Londa Schiebinger é enfática ao afirmar: 

 
Porque a ciência moderna é um produto de centena de anos de exclusão das 
mulheres, o processo de trazer mulheres para ciência exigiu, e vai continuar 
a exigir, profundas mudanças estruturais na cultura, método e conteúdo da 
ciência. Não se deve esperar que as mulheres alegremente tenham êxito num 
empreendimento que em suas origens foram estruturadas para excluí-las 
(SCHIEBINGER, 2001, p. 38). 

 

Esse ponto faz parte do construto da professora de matemática, pois essas 

mulheres emergiram somente na metade do século XX no Brasil e, antes de serem 

professoras da área, tinham que ser pesquisadoras em matemática, conforme 

veremos ao longo da tese, confirmando, então, que gênero é prerrogativa nessa 



25 
 

formação e atuação. 

É nesse contexto que trazemos uma discussão sobre mulher na ciência e na 

educação cujos suportes se encontram, principalmente, em Londa Schiebinger (2001) 

e Heleieth Saffioti (2013), com o objetivo de mostrar que esses lugares tão 

excludentes às mulheres aceitaram, inicialmente, somente as mulheres brancas de 

classe média. Com isso, discutimos também o que ocorrera com as mulheres negras 

nesse cenário. Posteriormente, elaboramos a ideia de quais corpos são aceitos na 

matemática com Judith Butler (2021) e Valerie Walkerdine (2005). Nessas passagens, 

entrelaçamos as ideias de Letícia Nascimento (2021) sobre transfeminismos e de Lélia 

Gonzalez (2020) e bell hooks (2020) sobre feminismos negros, a fim de discutirmos 

os campos interseccionais nesse debate. 

Diante desse contexto, esta tese tem, como objetivo geral, analisar percursos 

formativos de licenciandas em Matemática sob a perspectiva histórica do apagamento 

das mulheres nessa área e das epistemologias feministas.  

A fim de atender o objetivo principal, delineamos os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Mobilizar reflexões sobre a tríade mulher-docência-matemática no campo da 

Educação Matemática. 

2) Refletir, a partir de elementos históricos, sobre que lugares têm sido reservados 

às mulheres na matemática. 

3) Anunciar a presença de corpos plurais na (Educação) Matemática, tensionando 

por mudanças estruturais nessa(s) área(s).  

4) Analisar narrativas (auto)biográficas de licenciandas em Matemática sobre seus 

percursos formativos enquanto corpos femininos políticos e plurais diante de 

sua relação com a matemática. 

Os caminhos percorridos para alcançar esses objetivos são apresentados ao 

longo desta tese. Nesta introdução, foram apresentadas as principais motivações, 

problemáticas e objetivos que envolvem esta pesquisa, reforçando a categoria de 

gênero como pauta de discussão com a matemática. 

No capítulo 2, apresentaremos uma revisão de literatura com pesquisas 

realizadas entre 2006 e 2021 sobre os duos: mulher e professora; mulher e 

Matemática; mulher e professora de Matemática; e mulher e aluna de Matemática. 

No capítulo 3, traremos as epistemologias feministas como principal aporte 
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teórico desta tese. Será apresentado um breve cenário da mulher na matemática e na 

educação, com reflexões sobre como as mulheridades foram representadas nesse 

lugar. Diante da necessidade do debate interseccional, abordaremos também os 

feminismos negros e os transfeminismos, além da ideia butleriana de corpo. 

No capítulo 4, apresentaremos os caminhos da pesquisa. Nele, destacamos a 

pesquisa qualitativa feminista e as narrativas (auto)biográficas, a fim de descrever o 

processo de produção e análise de dados. 

No capítulo 5, por sua vez, apresentaremos e discutiremos as narrativas das 

duas colaboradoras de nossa pesquisa. Serão apresentadas as análises de 

singularidades, que destacam narrativas individuais, e as análises de convergências, 

que tratam dos entrelaçamentos de ambas as narrativas quando exploram temas em 

comum. 

Por último, traremos nossas considerações finais, revelando as conclusões e 

os resultados que emergiram por meio da análise de dados, e alguns apontamentos 

para o futuro. 
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2 MULHERES, EDUCAÇÃO E MATEMÁTICA  

 

Neste capítulo, apresentamos uma revisão de literatura8 focada em pesquisas 

nacionais e internacionais, publicadas entre os anos de 2006 e 2021, que contribuem 

com esta tese por refletirem sobre mulheres que estudam matemática e que atuam 

como docentes na área matemática em diferentes níveis educacionais.  

Usar do dispositivo “gênero”, depositando olhar ao gênero feminino para refletir 

sobre a docência em matemática, implica trazer à tona questões de grande relevância 

para a área da Educação Matemática em seu todo. Como nos mostram as 

investigações já realizadas, o fator humano influencia diretamente no cenário de 

formação educativa. Portanto, estamos nos referindo a um modo de fazer a docência 

em matemática que considera as relações humanas e a construção de saberes 

durante as trocas que acontecem em sala de aula, bem como ao fato de que os 

processos de ensino e de aprendizagem não acontecem de forma isolada. 

Tendo em vista o propósito apresentado, procuramos dividir nosso estudo de 

revisão de literatura em quatro seções: i) “Mulher e professora”, focando  os trabalhos 

que abordam sobre a inserção da mulher no magistério; ii) “Mulher e Matemática”, 

trazendo para a reflexão os estudos que tratam do saber e da ocupação da mulher na 

carreira científica, englobando a repressão que lhe foi outorgada; iii) “Mulher e 

professora de Matemática”, trazendo à tona os estudos que tratam do olhar lançado 

às professoras de matemática em seus lugares de atuação; iv) “Mulher e aluna de 

Matemática”, dando ênfase aos trabalhos que versam sobre como as meninas se 

relacionam com a disciplina. 

Para a revisão de literatura de cada uma dessas quatro seções, consideramos 

como fonte de pesquisa: o Google Acadêmico, o Portal de Periódicos da CAPES, o 

Scielo, o Catálogo de Dissertações e Teses da CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações, fixando o intervalo de busca por produções publicadas entre 

os últimos quinze anos (2006-2021). Esse trabalho de busca foi realizado entre janeiro 

e outubro de 2021. Na realização desse processo de pesquisa, foram usadas 

palavras-chave específicas referentes a cada seção. Essas palavras deveriam 

aparecer nos títulos, nos resumos ou no corpo dos textos. Entretanto, ressaltamos 

 
8 A fim de darmos visibilidade às pessoas que produziram as pesquisas com as quais pretendemos 
conversar, procuraremos enunciar seus nomes completos, sempre que disponíveis, na primeira vez em 
que as referenciarmos. 
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que foi a leitura dos resumos e das palavras-chave que nos apontaram quais textos 

deveriam ser selecionados para a discussão que segue, ou seja, aqueles textos que 

versavam diretamente sobre os interesses desta pesquisa. 

 

2.1 Mulher e professora 
 

Para este duo, mulher-professora, utilizamos as palavras-chave “mulher”, 

“professora” e “magistério”, sem relação com matemática. As pesquisas sobre esse 

duo nos evidenciam alguns aspectos comuns, tais como as subjetividades e o 

processo histórico da feminização do magistério no Brasil – em particular, na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, além de identidades e 

estereótipos que influenciaram e definiram (e ainda influenciam e definem) as atitudes 

dessas mulheres no campo da educação e seus respectivos processos pedagógicos. 

Encontramos dezenove produções, mas apenas dez que se aproximavam dos 

objetivos do nosso trabalho foram selecionadas, e são apresentadas, a seguir, no 

Quadro 1, e posteriormente analisadas.  

 

Quadro 1 – Trabalhos que versam sobre o tema “Mulher e professora”     

Título Autoria Origem da fonte 

A mulher professora e a sexualidade: representações e 
práticas no espaço escolar. 

Silva 
(2009) 

Dissertação –  
Programa de Pós-

Graduação em Educação – 
UFMA 

Ser professora, ser mulher: um estudo sobre concepção 
de gênero e sexualidade para um grupo de alunos de 
pedagogia.  

Costa e Ribeiro 
(2011) 

Estudos Feministas 

 Identidade e feminização docente: o olhar das 
mulheres professoras da rede pública municipal de 
ensino de São Luiz 

Ataíde  
(2013) 

Dissertação –  
Programa de Pós-

Graduação em Educação – 
UFMA 

Mãe, mulher... professora! Questões de gênero e 
trabalho docente na agenda educacional 
contemporânea  

Dametto e Esquinsani 
(2015) 

Acta Scientiarum. Human 
And Social Sciences 

Feminização da Profissão Docente: as representações 
das professoras sobre a relação entre ser mulher e ser 
professora do ensino fundamental.  

Ataide e Nunes  
(2016) 

Revista Educação e 
Emancipação 

Identidade profissional de professoras da educação 
básica: sentidos e significados atribuídos à docência. 

Guimarães  
(2017) 

Dissertação – Programa de 
Pós-Graduação em 
Educação – UFCE 

Estudos sobre mulher, professora e afrodescendente  

Padilha e Machado 
(2018) 

 
 

Anais do I colóquio de 
pesquisadoras/es das 
epistemologias étnico-
raciais e de gênero na 
educação (coperge) 

Professora, mulher negra e a lei da diversidade 
Jesus 
(2018) 

Periferia 

A mulher professora e suas subjetividades: uma 
análise frente ao desequilíbrio representativo na área 
das ciências exatas e linguagens.  

Costa 
(2019) 

VI Encontro Internacional 
De Jovens Investigadores. 
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Professora, mulher e homossexual: desafios da prática 
pedagógica 

Silva 
(2019) 

Tese - Programa de Pós-
Graduação em Educação - 

UFAL 

Fonte: dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

A caminhada da mulher-professora tem relação com a formação da mulher-

professora de matemática. É interessante conhecer os estereótipos designados para 

a carreira, assim como os fenômenos relacionados a ela. À mulher, existe um lugar 

de atuação constantemente cobrado que se vincula à vida profissional. 

Podemos começar pela discussão sobre mulheres na docência e maternagem, 

que foi abordada por Patrícia Costa Ataíde e Iran de Maria Leitão Nunes (2016). Ao 

refletirem sobre a feminização da profissão docente, buscaram observar, em um 

estudo de caso, como cinco professoras atuantes do primeiro ao quinto ano em uma 

escola pública municipal da cidade de São Luís, no Maranhão, concebiam a 

representação social de ser mulher e ser professora. As participantes da pesquisa 

associaram a profissão docente no ensino fundamental ao gênero feminino, 

reafirmando identidades e estereótipos preexistentes como, por exemplo, docência 

como vocação da mulher. 

As representações de mulheres professoras sobre a sexualidade e a educação 

sexual são bases de formação para os mecanismos de controle social e os discursos 

de verdade que influenciam o trabalho por elas desenvolvido no fazer do espaço 

escolar docente, conforme a análise feita por Sirlene Mota Pinheiro da Silva (2009).  

Sua dissertação contribui com a reflexão sobre a instrução feminina nos 

debates sobre educação, bem como denuncia o funcionamento da escola enquanto 

dispositivo de controle da sexualidade, a partir de sua influência sobre a prática 

educativa. Além disso, o trabalho também expõe o distanciamento das professoras 

para com as particularidades que emergem desse tema. A pesquisa de Silva permeia 

discussões sobre a história de opressão que exclui a mulher, com base no mecanismo 

de controle da sexualidade, assim como a forma com que é tratada a sexualidade 

feminina, incidindo na sua prática escolar e em suas próprias representações sociais 

a respeito dessas questões. A autora chama a atenção para a relevância de se refletir 

sobre as diferenciadas discriminações que ocorrem na escola e a vinculação que há 

no fazer pedagógico das professoras em relação às suas sexualidades e a educação 

sexual.  

Essas contribuições vêm demonstrar o quanto o feminino se encontra 
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aproximado da profissão docente, bem como reflete sobre as consequências que essa 

relação pode provocar. Tais concepções influenciaram na construção social atribuída 

à carreira do magistério. Contudo, à mulher, a questão da intelectualidade não era 

concedida. Alguns lugares ainda estavam definidos para homens e as mulheres 

permanecia distante desse debate. A figura da mulher-professora traz, nos seus 

enunciados, um contexto de si mesma e da sua construção histórica enquanto mulher. 

A influência da construção da docência e as subjetividades de mulheres formam novas 

concepções do significado de ser professora (GUIMARÃES, 2018; COSTA, 2019). 

Marilia Duarte Guimarães (2018) também contribuiu com o estudo sobre a 

identidade profissional de professoras, investigando a constituição identitária de 

professoras da educação básica a partir de sentidos e significados atribuídos à 

docência. Com base em narrativas (auto)biográficas de duas professoras da 

educação básica de Jangurussu, em Fortaleza (CE), demonstrou que a opção pela 

docência dessas duas mulheres esteve fortemente definida em função dos recursos 

financeiros de que dispunham, somados à necessidade de cuidar da casa e dos filhos, 

além da possibilidade de um acesso mais certo à graduação, pela relação candidato-

vaga ser mais baixa; também pelo fato de, em geral, ser um curso de licenciatura mais 

barato em instituições privadas. Além disso, elas pontuaram que as suas constituições 

identitárias, como professoras, tinham relação com o cotidiano e com o fato de serem 

professoras antes mesmo da graduação. Assim, o “ser professora” dessas mulheres 

emerge de suas histórias de vida relacionadas ao casamento, ao divórcio, à 

maternidade e à possibilidade de formação. 

Como vimos, subjetividades de mulheres-professoras fazem parte de sua 

constituição profissional, que direciona o seu fazer docente frente ao notório 

desequilíbrio representativo entre as áreas de conhecimento das linguagens e das 

ciências exatas e da natureza, por exemplo. Essa questão foi observada por Heloísa 

da Cunha Costa (2019), que desenvolveu uma pesquisa qualitativa com seis 

professoras dos anos iniciais do ensino fundamental atuantes na rede privada de 

Salvador (BA) e concluiu existir, sim, interferência dessas subjetividades no campo de 

atuação das profissionais, pois é possível perceber evidências de aspectos pessoais, 

angústias e particularidades nos discursos das professoras, questões essas que, 

consequentemente, influenciavam suas práticas docentes 

Ao investigar as concepções sobre relações de gênero de um grupo de alunas 

de Pedagogia que já atuavam na educação escolar como professoras, Ana Paula 
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Costa e Paulo Rennes Marçal Ribeiro (2011) perceberam que, para suas 

entrevistadas, o “ser mulher” se encontra relacionado a um “dom”, uma característica 

que atravessa a religiosidade das professoras. Contudo, o estudo enfatiza que o fato 

de as pesquisadas já atuarem no mercado de trabalho as posiciona num lugar 

marcado pelo papel de resistência. Além disso, Costa e Ribeiro (2011) identificaram 

que a concepção dessas futuras pedagogas sobre “ser professora” se apresenta 

aliada à vivência de “mulher de família” e se harmoniza com papel maternal de “tia” 

na escola.  

Essas inserções das subjetividades e identidades do “ser mulher-professora” 

também têm origem nas provocações manifestadas pelo fenômeno da “feminização 

do magistério”. Por exemplo, a tese de doutorado de Carlos Augusto Gomes 

Cavalcanti da Silva (2019) trata desse fenômeno, analisando como a construção de 

gênero perpassa as subjetividades de professoras homossexuais que atuam na 

educação básica, pois as docentes mantiveram suas feminilidades dentro dos padrões 

normativos para evitar maiores conflitos no ambiente de trabalho, preservando os 

estereótipos. 

O pesquisador traz reflexões sobre as docentes que informam sua condição de 

homossexual no ambiente de trabalho e qual tratamento é dado, no sentido de 

permeabilizar suas práticas em sala de aula. A partir desse trabalho, apontando o 

maior número de mulheres no segundo segmento do ensino fundamental, ele 

considera que a feminização do magistério foi uma boa oportunidade para a saída da 

domesticação sofrida pela mulher na sociedade patriarcal, apesar do ambiente 

pedagógico ainda se apresentar sexista e heteronormativo para corpos dissidentes. 

A dicotomia vivenciada por professoras, como mulheres e profissionais, busca 

a necessidade de uma formação voltada para mulheres e que facilite o exercício de 

suas autonomias docentes.  

Jarbas Dametto e Rosimar Serena Siqueira Esquinsani (2015) refletiram sobre 

abordagens que apresentam, como causa do fenômeno da feminização, a 

maternidade e o sacerdócio. Dentre elas, encontraram fortes vínculos estereotipados, 

associados a sacerdócio, vocação, maternidade, vulnerabilidade física e frivolidade, 

que tangenciam as experiências profissionais docentes.  

Cabe salientar que a feminização docente está inserida num processo de 

naturalização baseado nos requisitos da maternidade e, consequentemente, trata de 

forma indiferente a presença maior de homens nas universidades, conforme reforçado 
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por Patrícia Costa Ataíde (2013), que também analisou o olhar das mulheres-

professoras do ensino fundamental acerca da identidade e feminização da profissão 

docente. Nesse estudo, Ataíde pontua que, no Brasil, a educação feminina foi descrita 

por autores masculinos, focada em mulheres da elite brasileira e, com isso, delineia 

um debate teórico com base nas construções históricas das representações das 

mulheres-professoras. 

Os próximos dois artigos tratam de professoras negras e são engajados nos 

feminismos negros, propondo olhares e articulações outras sobre mulheres-

professoras.  

Um desses artigos se refere ao trabalho de título “Estudos sobre mulher, 

professora e afrodescendente”, de Glaucia Santana Silva Padilha e Raimunda Nonata 

Silva Machado (2018), que discute a experiência vivenciada com o projeto de 

pesquisa intitulado “Professoras Afrodescendentes no Magistério Superior”. Mais 

especificamente, o referido trabalho apresenta um mapeamento com as trajetórias 

sociais de professoras afrodescendentes da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), mapeamento originado de narrativas geradas de entrevistas realizadas com 

as professoras afrodescendentes pesquisadas. Nesse trabalho, Padilha e Machado 

apontam, como resultado, caminhos pelos quais as epistemologias subversivas 

possibilitam a dilatação de conhecimentos decoloniais, trazendo à tona corpos que 

foram invisibilizados. Também ressaltam a relevância da obtenção de novos 

conhecimentos e como eles podem gerar novas reflexões e questionamentos.  

O outro artigo sobre professoras negras aqui destacad, é o de Lori Hack de 

Jesus (2018), de título “Professora, mulher negra e a lei da diversidade”. Trata-se de 

um texto que versa sobre uma pesquisa desenvolvida em uma escola de ensino 

fundamental da região do Vale do Arinos (MT), na qual uma professora negra, 

colaboradora em projetos de pesquisa e extensão da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT), tornou-se parâmetro para desenvolver e colocar em prática a Lei 

Nº 10.639/03, que torna obrigatório, nas escolas, o ensino sobre História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena. Jesus comenta sobre a permanência do racismo nas 

escolas e como a democracia racial permanece sem alterações significativas. Nesse 

viés, também destaca a importância do trabalho docente para desencadear esse 

processo de mudança, revelando, nesse feito, o protagonismo de docentes 

autodeclarados negros e indígenas como carros-chefes.  

A autora reflete que o discurso do colonizador determina um lugar, a priori, para 
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a mulher negra. Por outro lado, há o que se comemorar, pois os projetos realizados 

pela professora, em sua escola, inserem o interesse de demais colegas da 

comunidade escolar e atribuem a ela liderança no processo de implementação da lei. 

Assim, a autora conclui, argumentando sobre a relevância de se pensar em construir 

novas matrizes culturais e de se reconhecer que professoras negras anunciam e 

denunciam formas diferenciadas de viver no mundo. 

Nesta seção – “Mulher e Professora” –, observamos, pela revisão bibliográfica 

apresentada, que o papel da professora se apresenta muito adequado ao papel da 

mulher enquanto figura vista sob a ótica do patriarcado e, portanto, mostra-se uma 

profissão que se adequa às condições da família e da maternidade. Nesse cenário, a 

mulher ocupa um lugar de coadjuvante, o qual a obriga a recolher sua identidade e 

seu protagonismo. Alguns pontos em comum dessas pesquisas se encontram nas 

atribuições do lar, na sexualidade e na feminização do magistério, em particular, no 

ensino fundamental. É nas leituras desses trabalhos que temos o entendimento de 

que essa tríade – lar, feminização e magistério – atua de forma interdependente, 

influenciando na atuação profissional dessas mulheres.  

A revisão de literatura apresentada nesta seção, entre outras coisas, mostrou 

que, apesar dos avanços já alcançados e percebidos, ainda se faz muito necessário 

e urgente que continuemos na luta pela busca de ações reais e concretas em favor 

da abertura de novos horizontes e perspectivas que respondam às demandas da 

mulher atuante no magistério na contemporaneidade. 

 

2.2 Mulher e matemática 
 

Para esta seção, utilizamos como termos de pesquisa as palavras-chave 

“mulher” e “matemática”. Nosso critério de escolha desses termos consistiu em 

considerar exclusivamente textos que discutem a relação da mulher com a 

Matemática enquanto disciplina e área do conhecimento. 

Nesse sentido, fizemos a aplicação dos critérios de descarte, procurando 

eliminar de nosso radar, a partir da leitura de título, resumo e palavras-chave, 

trabalhos duplicados; que não atendiam às pretensões da área de interesse, isto é, 

discussões fora da área de Matemática; que fizessem referência ao contexto 

educacional (esse aspecto é abordado na seção “Mulher e professora de 

Matemática”); abordagens com viés teórico biológico; uso de procedimentos 
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matemáticos como ferramenta de investigação; discussões mais gerais como aquelas 

com foco nas áreas STEM e que não trazem debates específicos sobre o campo da 

Matemática; e trabalhos envolvidos com a Educação Matemática.  

Assim, procuramos filtrar, para esta seção, aquelas produções que se referem 

especificamente a estudos relativos ao saber e à ocupação da mulher na carreira 

científica de Matemática, englobando, na reflexão, a repressão que lhe foi outorgada. 

Os pontos em comum entre os estudos tratados a seguir versam sobre os estereótipos 

que sinalizam a Matemática como uma ciência masculinizada, sobre percepções 

de/sobre mulheres a respeito de fazer matemática nesse contexto e sobre as relações 

de feminilidade e masculinidade existentes na Matemática. 

Após utilização dos critérios de inclusão e descarte, encontramos doze 

produções, porém, apenas nove se aproximavam mais desta pesquisa e estão 

elencadas no Quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2 – Trabalhos que versam sobre o tema “Mulher e Matemática”      

Título Autoria Fonte 

Mulheres, homens e matemática: uma leitura a 
partir dos dados do indicador nacional de 
alfabetismo funcional 

Souza e Fonseca  
(2008) 

Educação e Pesquisa 

Toward Thinking Feminism and Mathematics 
Together   

Damarin 
(2008) 

Journal of Women in 
Culture and Society 

Women’s representation in science predicts 
national gender-science stereotypes: evidence 
from 66 nations 

Miller e Linn  
(2015) 

Journal Of Educational 
Psychology 

Women in Mathematics: Historical and Modern 
Perspectives: réflexions sur les femmes en 
mathématiques.  

Boucard e Lémonon 
(2018) 

Hal Archives 

Ser mulher em Ciências da Natureza e 
Matemática 

Rosenthal 
(2018) 

Dissertação – Programa de 
Pós-Gradução em  
Educação – USP  

Obstáculos enfrentados por mulheres 
matemáticas na academia no século xx: um 
estudo em seis biografias 

Oliveira e Cavalari 
(2019) 

Revista Brasileira de 
História da Matemática 

Vozes de mulheres na academia: desmantelando 
armadilhas para nos invisibilizar 

Bezerra 
(2020) 

Dissertação – Programa de 
Pós-Graduação em Ensino 

de Matemática – UFRJ  

Denúncias e anunciações sobre camadas de 
vulnerabilidade social e Educação Matemática junto 
a um grupo de mulheres pretxs que assumiram 
empoderar-se por meio da tecnologia 

Suárez 
(2020) 

Dissertação – Programa de 
Pós-Graduação em 

Educação Matemática - 
UNESP 

Nos embaraços da interdição: desvelando 
discursos acerca da mulher com a matemática 

Cordeiro e Barboza 
(2021) 

E-mosaicos 

Fonte: dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

Pesquisas emergentes alimentam o discurso e as reflexões sobre a situação 

atual das mulheres na Matemática. As investigações têm se preocupado, de uma 

maneira geral, com os motivos que levaram à marginalização das mulheres nos 
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espaços hierárquicos no ensino superior. 

As normas institucionais associadas às mulheres pesquisadoras em 

Matemática, bem como históricos sobre mulheres matemáticas em seus itinerários 

individuais, foram pautas abordadas pelo artigo francês de Jenny Boucard e Isabele 

Lémonon (2018). O texto foi produzido a partir de um encontro em que participaram 

como pesquisadoras, cujo objetivo foi o de debater perspectivas históricas e 

sociológicas a respeito do tema “mulheres na Matemática”, além de tensionar a 

necessidade de refletir sobre a importância desse assunto no ensino e na pesquisa. 

Nesse evento, foi possível discutir sobre as próprias práticas vivenciadas nas 

instituições, destacando o processo da entrada de mulheres nesses espaços 

institucionais e como essa construção foi realizada por meio de uma rica reflexão, 

baseada na contextualização histórica dos valores impostos culturalmente e 

socialmente, na invisibilidade declarada e nas devidas posições sociais. Esse quadro 

as permitiu observar as ocorrências e transformações das relações entre homens e 

mulheres, em matemática e em instituições de ensino, e como essa carreira, na 

docência e na pesquisa, generificou-se consideravelmente.  

A respeito do papel das mulheres no campo das ciências exatas, o paradigma 

que se mantém é o seguinte: enquanto as vidas matemáticas masculinas são 

consideradas totalmente fora da construção social dos papéis e das relações de 

gênero e sexo, as vidas de mulheres talentosas em matemática são apresentadas 

como totalmente inseridas nesse contexto. Existe uma pretensão em isolar a mulher 

da matemática, da apropriação da linguagem e das relações sociais centrais 

(DAMARIN, 2008). 

Suzanne Damarin (2008) critica o status especial ainda concedido à 

Matemática, em muitos discursos, demonstrando falta de clareza ou acordo quanto à 

natureza da matemática e as formas como ela funciona na vida das mulheres, bem 

como quanto ao afastamento da matemática em relação à cultura e ao feminismo. A 

pesquisadora afirma que os estudos feministas precisam criar vínculos com a 

matemática para assegurar às mulheres sua própria aceitação como matemáticas e 

atuantes na área, pois o feminismo colabora para contextualizar a matemática. 

Segundo Damarin (2008), entre os motivos que separam os estudos femininos 

da matemática está a escassez bibliográfica de conteúdos que enlacem os temas 

sobre mulher, feminismo e matemática, sendo um dos fatores prejudiciais para que 

isso ocorra o fato de a instituição da matemática ser tida como verdade universal.  A 
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autora reflete que há pesquisas da área que tendem, por um lado, a superestimar os 

homens e seus conhecimentos e, por outro, a subestimar o conhecimento da mulher, 

influenciando seu comportamento e atitudes matemáticas. Também há pesquisas que 

dão destaque aos estudos com perfis de mulheres voltados para a vida familiar e que 

“não praticam” matemática, dando a entender que a mulher real não pode ser a mulher 

cientista.  Para Damarin, isso compromete o olhar que é lançado sobre a mulher e 

também sobre a ideia do que é ser mulher “produtora/praticante de matemática”. 

Dessa forma, a autora reforça a relevância dos estudos feministas para o campo de 

estudo em questão. 

Os estereótipos atribuídos às mulheres na área, segundo David Mille, Alice 

Eagly e Marcia Linn (2014), iniciam desde a tenra infância e ratificam e se 

potencializam na observação repetida em experiências de pessoas envolvidas nesses 

papéis. Entretanto, o enfraquecimento desses estereótipos se dá a partir do 

surgimento de exemplos que os desmistificam. Nesse caso, os estereótipos que 

enfraquecem o papel da mulher nas ciências exatas serão desmitificados, por 

exemplo, a cada mulher que tiver êxito na área. 

Esses pesquisadores enfatizam que tais estereótipos relacionados aos fatores 

socioculturais podem ser encontrados na mídia de massa; nas opiniões de docentes 

e pares; nas participações dos membros da família na ciência; nos próprios campos 

de atuação em tecnologia, engenharia e matemática; e/ou em experiências com a 

aprendizagem dessas áreas dominadas por homens.  

Conforme sinalizado na figura da mulher-professora, esse lugar hibridizado, 

aqui, na mulher-matemática, reaparece. No Brasil, vivenciamos esta realidade que 

deu origem a obstáculos consideráveis desde o século XX, como apontado por 

Daniele Aparecida de Oliveira e Mariana Feiteiro Cavalari (2019). Elas analisaram os 

obstáculos enfrentados por seis mulheres matemáticas, em suas carreiras 

acadêmicas, a partir de suas histórias biográficas ocorridas na academia do século 

XX, período em que parte das mulheres (brancas de classe média, em geral) passou 

a ter acesso ao ambiente acadêmico. 

Assim, revelam obstáculos enfrentados por essas mulheres dentro da 

universidade e em suas carreiras profissionais, evidenciando as interdições 

institucionais vivenciadas por elas no início do século XX, preconceitos e conflitos da 

vida pessoal e acadêmica, fatores relacionados diretamente ao gênero e questões 

sociais e ideológicas que dificultaram suas atuações. 
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No entanto, depois de um século, permanecemos na inércia, como observou 

Carolina Salviano Bezerra (2020) em sua dissertação. Bezerra fez entrevistas 

narrativas com licenciandas e professoras de Matemática sobre sua formação e 

atuação profissional e notou que as dominações “sexual”, “racial” e “classista” ainda 

são reais nos espaços comuns, individuais e íntimos em relação à mulher na 

Matemática.  

Destacou, ainda, que libertar-se e assumir o seu lugar, ter representatividade e 

se apropriar dos feminismos são movimentos que vão na contramão da ordem 

vigente, fortalecendo a luta pela garantia da mulher numa sociedade mais justa. Para 

a estudiosa, ao problematizar os discursos oriundos das licenciandas entrevistadas, 

foi possível compreender como a mulher tem sido acolhida e sentida no campo da 

Matemática, na universidade, trazendo questões importantes como um maior 

incentivo da família do que de professores para permanência nos estudos. 

Num cenário masculinizante como é o da matemática, há de compreendermos 

o motivo da continuação da falta de incentivo para essas alunas. Conforme pontuado 

por Bezerra (2020), a relevância da representatividade não é em vão. É comum a não 

convivência com professoras de Matemática na vida escolar e acadêmica, já que a 

exclusão é, por si, um fato. O mito de que a matemática é lugar masculino e de homens 

serem considerados mais racionais, objetivos e rápidos; de que a matemática é algo 

difícil e complicado, que se adequa ao perfil masculino, são elementos observados 

até por estudantes de ensino médio, como demonstrado na pesquisa de Jane Cleide 

de Almeida Cordeiro e Pedro Lúcio Barboza (2021). 

Renata Rosenthal (2018) revelou possíveis fatores que levam à pouca 

permanência e ascensão de mulheres nas ciências. Em depoimentos de nove 

mulheres cientistas, dos quais emergiram três categorias de análise, a autora destaca: 

escolha profissional; permanência na carreira; e momentos marcantes durante a 

carreira. Dentre os estereótipos de gênero que moldaram o lugar dessas mulheres, o 

mais frequente foi o afastamento do feminino. Para combater essa realidade, a autora 

sugere a representatividade feminina na área e incentivos profissionais na carreira 

científica e acadêmica como quebra desse paradigma. 

Existem, ainda, os discursos que naturalizam o fato de mulheres apresentarem 

dificuldade maior em matemática em relação aos homens, patologizando sua 

performance diante desse saber e reforçando a desigualdade entre os sexos. Maria 

Celeste Reis de Souza e Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca (2008) discutiram 
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as diferenças apresentadas por mulheres e homens em práticas matemáticas 

cotidianas, tomando como base para a análise os resultados divulgados na quarta 

edição da pesquisa Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF). 

Souza e Fonseca argumentam que os resultados do INAF apresentam 

diferenças nas habilidades matemáticas cotidianas de homens e mulheres. Segundo 

elas, esse resultado acaba por gerar certos discursos sobre homens e mulheres que 

passam a ser tidos como “verdades”. Os dados revelaram a seguinte realidade: 

enquanto o maior envolvimento das mulheres com os números ocorre em atividades 

domésticas, tais como fazer receitas culinárias, o envolvimento dos homens está 

relacionado com atividades de controle, tais como pagar contas de luz e água.  

Enquanto as mulheres optam por cálculos de aproximação, os homens optam por 

atividades de precisão.  

Para as autoras, esses dados demonstram que o INAF reforça um lugar certo 

para homens e para mulheres, na área da matemática, valorizando as práticas e os 

saberes associados ao masculino, bem como relacionando a racionalidade também 

ao domínio do sexo masculino.  Em outras palavras, o discurso veiculado nessa 

pesquisa enfatiza a naturalização de uma realidade segundo a qual as mulheres 

teriam maior dificuldade em matemática em relação aos homens, promovendo uma 

espécie de patologização diante desse saber e reforçando a desigualdade entre os 

sexos.  

Nesse contexto, quando a matemática é ocupada por ato de resistência, ela se 

torna um espaço de poder para aquelas que, antes, eram oprimidas. No texto 

“Denúncias e anunciações sobre camadas de vulnerabilidade social e Educação 

Matemática junto a um grupo de mulheres pretxs9 que assumiram empoderar-se por 

meio da tecnologia”, Jeimy Marcela Cortés Suárez (2020) verificou sinais de 

empoderamento, proporcionado pela tecnologia, a partir do tripé raça, gênero e 

sexualidade, com base nos debates de empoderamento de mulheres em condição de 

vulnerabilidade social, refletindo sobre possíveis processos de transformação social 

visibilizados nesse cenário. Esse grupo de mulheres negras cis e trans, amparado por 

uma consciência coletiva da multiplicidade de conhecimento e perspectiva de gênero, 

assume conseguir, com o auxílio da tecnologia, empoderar-se a partir da aproximação 

com as ciências exatas. 

 
9 Grafia utilizada pela autora. 
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Na leitura das pesquisas realizadas em torno da categoria mulher-matemática, 

percebemos que a Matemática já se apresenta, desde cedo, como um lugar 

masculino. Trata-se de uma área que vem, historicamente, invisibilizando e banindo 

mulheres desse espaço e que ainda persiste nesse ideal, conforme mostram os 

estudos.  

 

 2.3 Mulher e professora de Matemática 

 

Nesta seção, apresentamos uma revisão de literatura das produções que foram 

selecionadas e que abordam sobre “mulher” e “professora de Matemática”, 

estabelecendo uma separação da “mulher-matemática”, por entendermos que, apesar 

de terem muito em comum, suas construções são diferenciadas, ocupando também 

lugares diferenciados. Embora seja possível encontrar educadoras matemáticas com 

toda a formação de graduação e pós-graduação em Matemática, consideramos que 

as carreiras de matemática e de professora de Matemática são distintas, pois 

demandam formações e atuações profissionais diferenciadas.  

Assim, para desenvolver nossa pesquisa tendo em vista os interesses desta 

seção, usamos como palavras-chave os termos “mulher”, “gênero”, “matemática” e 

“professora de matemática”, focando naquelas produções que falavam somente da 

professora brasileira de Matemática.  

Tivemos dificuldade em encontrar produções que respondessem ao interesse 

do nosso recorte, pois obtivemos êxito em selecionar apenas três pesquisas 

brasileiras, duas dissertações e uma tese, o que demonstra a escassez de 

investigações acerca do tema. Afora essas pesquisas selecionadas, encontramos 

apenas debates que tratam das dificuldades da entrada de mulheres na área 

acadêmica, mas que se entrelaçam com as sutilezas do magistério. 

Das três pesquisas selecionadas, apenas duas se aproximavam mais do nosso 

trabalho e estão descritas abaixo, no Quadro 3, sendo apresentadas na sequência.  

 

Quadro 03 – Trabalhos que versam sobre a mulher e professora de 

Matemática 

Título Autoria Origem da fonte 

A inserção e a vivência da mulher na docência 
de Matemática: uma questão de gênero. 
Universidade Federal da Paraíba: uma questão 
de gênero.  

Fernandes 
(2006) 

Dissertação - Programa 
de Pós-Graduação em 

Educação – UFPB  
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A Matemática é feminina? um estudo histórico da 
presença da mulher em institutos de pesquisa em 
matemática do estado de São Paulo.  

Cavalari 
(2007) 

Dissertação - Programa 
de Pós-Graduação em 
Educação Matemática - 

UNESP 

Fonte: dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Mulheres estão sujeitas à violência simbólica. Esta é também expressada por 

meio da ideia de que a matemática e a mulher se encontram simultaneamente na 

própria família, escola, religião e comunicação. Tratam-se de preconceitos que 

sustentam o domínio de gênero que geram dificuldades para o acesso das mulheres 

para áreas da ciência e em Matemática, como sinalizados na pesquisa de Maria da 

Conceição Vieira Fernandes (2006), que investigou como ocorreu e como se processa 

a vivência de mulheres docentes de Matemática em escolas de nível médio da rede 

pública de ensino da cidade de Campina Grande, estado da Paraíba. Fernandes 

também comenta que as participantes da pesquisa demonstraram uma emergente 

insatisfação com a desvalorização da profissão, além de mencionarem relatos de 

discriminação de gênero. Assim, a pesquisa confirma o difícil acesso das mulheres 

para áreas da ciência e Matemática, fato munido de práticas e preconceitos que 

sustentam as relações de domínio de gênero. Já na região sudeste, a pesquisa de 

Mariana Feiteiro de Cavalari (2007) mapeou a presença feminina nos Cursos e 

Departamentos de Matemática e Matemática Aplicada da Universidade de São Paulo 

(USP), nos campi de São Paulo e de São Carlos; da Universidade Estadual Paulista 

(Unesp), nos campi de Rio Claro e de São José do Rio Preto e na Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara; e da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). 

Os dados revelaram que, quanto maior o nível de carreira dentro das 

universidades, mais escasso é o número de mulheres. Também mostraram que, na 

graduação em Matemática, nas instituições analisadas, 41% a 75% das alunas eram 

mulheres. Contudo, apontou grande parte delas inseridas especificamente na 

Licenciatura de Matemática. Por outro lado, a pesquisa demonstra que houve um 

aumento expressivo de pós-graduandas entre os anos de 1970 e 1980, o que retira a 

crença na “incapacidade” biológica das mulheres como predisposição negativa para a 

Matemática, reconhecendo, assim, que tal aumento decorre das transformações 

sociais. 

As pesquisas desta seção apresentaram em comum a constituição da 
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professora de Matemática, local de atuação e vivências que atravessam sua docência 

relacionada a questões de gênero, tais como maternagem, família, dupla jornada e 

sororidade. Além disso, trazem reflexões sobre aspectos regionais no Brasil. 

 

2.4 Mulher e aluna de Matemática 

 

Chegamos na quarta e última seção deste capítulo. Para este segmento, 

usamos como palavras-chave as mesmas do anterior – “mulher”, “gênero”, 

“matemática” e “professora de matemática” –, considerando as produções que 

falavam somente da professora brasileira de Matemática. Isso se justifica pelo fato de 

considerarmos conveniente separar trabalhos referentes ao ensino na perspectiva da 

professora de Matemática e aqueles referentes à relação de meninas e mulheres 

como estudantes de Matemática. Da mesma forma, achamos válido destacar os 

diferenciados lugares que a mulher pode ocupar, como professora e aluna.  

Nesse recorte, selecionamos dezenove trabalhos que tinham como foco a 

aprendizagem de Matemática envolvendo o viés do gênero, mas apresentamos treze 

que tiveram proximidade maior com esta pesquisa. Mais frequentes são as pesquisas 

que abordam as relações de gênero em sala de aula, envolvendo estudantes. Além 

destes, capturados pela busca que realizamos entre janeiro e outubro de 2021, há a 

inclusão de um texto publicado em 2022 que julgamos relevante, somando, ao fim, 

quatorze textos neste duo. Essas produções estão elencadas no Quadro 4, e são 

discutidas em seguida. 

 

Quadro 4 – Trabalhos que versam sobre mulher e aluna de matemática.  

Título Autoria Origem da fonte 

A beautiful myth? The gendering of being/doing 
‘good at maths’  

Mendick 
(2005) 

Gender And Education 

Gênero e matemática(s): jogos de verdade nas 
práticas de numeramento de alunas e alunos da 
educação de pessoas jovens e adultas 

Souza 
(2008) 

Tese – Programa de Pós-
Graduação em Educação 

- UFMG 

Relações de Gênero, Educação Matemática e 
Discurso: enunciados sobre mulheres, homens e 
matemática  

Souza e Fonseca 
(2010) 

Livro - Coleção 
Tendência da Educação 

Matemática 

Women and Math Performance: the effects of 
stereotype threat, math identity, and gender 
identity  

Chu 
(2010) 

Dissertação - Department 
of Psychology – Seton 

Hall University 

Ansiedade relacionada à matemática e diferenças 
de gênero: uma análise da literatura.  

Carmo e Ferraz 
(2012) 

Revista Psicologia da 
Educação 

A aula de Matemática: a didática do feminino e 
do masculino 

Oliveira 
(2013) 

Dissertação – Programa 
de Pós-Graduação em 

Processos de 
Desenvolvimento 
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Humano e Saúde – UnB  

A participação da mulher na construção da 
matemática 

Moura  
(2015) 

Dissertação – Programa 
de Pós-Graduação em 
Matemática em Rede 
Nacional – UFERSA  

Masculinidades, feminilidades e educação 
matemática: análise de gênero sob ótica 
discursiva de docentes matemáticos.  

Barbosa  
(2016) 

Educação e Pesquisa  

O Ensino de Matemática para mulheres no Colégio 
Piracicabano (1881-1908) 

Silva 
(2020) 

Dissertação – Programa 
de Pós-Graduação em 

Educação Matemática – 
UNESP 

A presença feminina no curso de matemática de 
Ilha Solteira 

Fernandes 
(2020) 

Dissertação – Pós-
Graduação em Ensino e 
Processos Formativos – 

UNESP  

A invisibilidade do gênero nas discussões das 
mulheres professoras de Matemática  

Souza 
(2020) 

Dissertação -  
Programa de Pós-

Graduação em Educação 
em Ciências – UFRGS  

Girls are still being ‘counted out’: teacher 
expectations of high-level mathematics students 

Jaremus et al. 
(2020) 

Educational Studies In 
Mathematics 

The possibilities of feminist poststructural 
discourse analysis as an approach to gender 
research in the mathematics classroom 

Przybyla-Kuchek  
(2021) 

Mathematics Education 
Research Journal  

Gênero e Matemática: cadeias discursivas e 
produção da diferença nos artigos acadêmicos 
publicados no Brasil entre 2009 e 2019 

Fonseca, Caldeira e 
Souza (2022) 

Bolema 

Fonte: dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Observamos, nos marcos da história brasileira, que também fomos impedidas 

de adentrar no conhecimento matemático de forma efetiva. 

 Renata Caterine Gambaro Cleto da Silva (2020) elaborou uma interpretação 

histórica sobre o ensino de Matemática, do final do  século  XIX  e  início  do  século  

XX  [1881-1908],   para  meninas do  Colégio  Piracicabano – primeiro  Colégio 

Metodista do Brasil  –, localizado  na  cidade de  Piracicaba,  estado de São Paulo. A 

autora estudou as leis que acompanhavam a época, para melhor entender o 

estabelecimento do colégio no local, onde era garantido às mulheres apenas aprender 

as quatro operações, ler e fazer prendas domésticas. Foi possível perceber, pelos 

dados obtidos, que as meninas eram retiradas da escola com seus 15 anos, após 

julgamento/avaliação de seus pais sobre a concepção da leitura e realização das 

quatro operações, sendo isso também o suficiente para casá-las. 

Diante da existência de um não-lugar para mulheres na educação matemática, 

encontramos questões que apontam para relações de poder e padronização dos 

registros matemáticos. Maria Celeste Reis Fernandes de Souza e Maria da Conceição 

Ferreira Reis da Fonseca (2008), por exemplo, falam dos discursos e enunciados que 
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são produzidos a fim de atender ao perfil hegemônico oferecido no ensino de 

Matemática, um tipo de “culto à abstração”, segundo as autoras. 

É importante refletir que essa padronização não considera as sinuosidades 

oriundas das práticas orais, uma vez que valoriza a certeza cartesiana, 

posicionamento a ser questionado pelos dados de pesquisa de Souza e Fonseca que 

investigaram as configurações das relações de gênero nas práticas de numeramento 

das alunas e dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idade 

compreendida entre 18 e 76 anos, trabalhadoras e trabalhadores pertencentes a uma 

associação de catadoras e catadores de materiais recicláveis.  

Souza e Fonseca (2008) discutiram enunciados que emergiram, tais como 

“Homem é melhor em Matemática do que mulher”; “Mulher cuida melhor... mas precisa 

ser cuidada”; “O que é escrito vale mais”; “Mulher também tem direitos”. As 

pesquisadoras refletem que todos esses enunciados atravessaram experiências de 

práticas de numeramento e, por produzirem relações de gêneros por meio de 

mecanismos de poder, tornaram-se generificadas. Além disso, elas enfatizam as 

práticas matemáticas que se firmaram como práticas masculinas e práticas femininas, 

estabelecendo uma relação de gênero com a matemática que se forma a partir das 

normas, desigualdades e diferenças, e que se definem no modo “ser mulher” e “ser 

homem”. 

Como desdobramento do estudo apresentado acima, as pesquisadoras 

publicaram, em 2010, o livro intitulado Relações de Gênero, Educação Matemática e 

Discurso: enunciados sobre mulheres, homens e matemática. Mostraram, então, que 

as enunciações analisadas evidenciam a existência das relações de gênero no ensino 

e na aprendizagem de Matemática. Nessa produção, Souza e Fonseca (2010) 

analisam como as relações de gênero e os modos de matematicar são produzidos por 

(e produzem) modos de “ser” em crianças, adolescentes, pessoas jovens e adultas, 

com marcadores sociais diversos em suas relações com a matemática. Assim, o 

conceito do enunciado não está no indivíduo em sua íntegra, mas nas nuances visíveis 

que formam subjetividades.  

Existe, então, a ideia que gira em torno do conhecimento matemático pronto e 

acabado, tendo como base o perfil hegemônico daquilo que representa a ciência e 

sua atuação no ambiente escolar, trazendo a ideia de que esse viés não encontra 

respaldo em debates epistemológicos e construtivos, pois trata-se de um 

conhecimento engessado. Otávio Henrique Braz de Oliveira (2013) defende que, 
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apesar da escola ser um ambiente de partilha e de prática social, ela ainda fala de 

ciência com base no método e na visão positivista. 

Para demonstrar como a matemática é evidenciada na sala de aula e se esse 

ensino se dá de maneira distinta entre meninos e meninas, Oliveira (2013) procurou 

por momentos em que essa matemática se apresentava masculinizada, diante dos 

alunos presentes, segregando os gêneros. Com isso, o autor observa que a própria 

mediação dos professores e professoras de Matemática se portava de maneira 

inadequada para meninos e meninas, além do fato de que as questões de gênero se 

evidenciavam durante a condução dada pelos docentes. 

Diante dessa situação, o ensino de Matemática aparece com um aspecto 

aversivo, isto é, com a finalidade de punir e de estabelecer regras rigorosas e nem 

sempre emerge com características para aplicabilidade e funcionalidade diante do 

olhar discente. O trabalho de João dos Santos Carmo e de Ana Claudia Toledo Ferraz 

(2012) também aponta a coercitividade como um fator que inibe estudantes, quando 

docentes agem com determinados tipos de punições como, por exemplo, chamar a 

atenção perante os demais, fazer correções de maneira grosseira etc., afetando 

negativamente esses estudantes. Com isso, a reação é das piores possíveis, sendo a 

ansiedade uma das mais marcantes. Discentes acabam fazendo as provas 

rapidamente como fuga daquela situação, passam mal, bloqueiam-se. Assim, a 

ansiedade matemática é proveniente de reações dadas às situações que envolvem a 

matemática, seja dentro ou fora da escola. 

Vale destacar alguns pontos dessa pesquisa: os estudos mostraram uma 

ansiedade matemática maior em mulheres do que em homens; verificou-se que a 

diferença de gêneros está relacionada à diferença na socialização de meninos e 

meninas, seja na família ou na escola; que as mulheres apresentam esquiva maior à 

matemática, inclusive no momento de escolher a profissão; que as mulheres têm 

maior reação negativa à Matemática do que os homens, nas características originadas 

pelo afeto. 

Faz-se importante trazer para esse debate as pesquisas estrangeiras que têm 

apresentado avanços significativos nesse processo de se pensar em gênero nas aulas 

de Matemática. Exemplo disso é o texto “Girls are still being ‘counted out’: teacher 

expectations of high-level mathematics students”10, de Felicia Jaremus, Jennifer Gore, 

 
10 Em português: “As meninas ainda estão sendo 'contadas': expectativas dos professores de alunos 
de matemática de alto nível”. 
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Elena Prieto-Rodriguez e Leanne Fray (2020). Nele, Jaremus et al. lançam um outro 

olhar sobre a sub-representação das meninas, ao refletirem sobre uma investigação 

feminista pós-estrutural de docentes de Matemática e de construções discursivas de 

estudantes do ensino médio.  

O estudo mostrou que estudantes pesquisados revelaram visões de gênero que 

contribuem para a exclusão de muitas alunas da matemática, do nível considerado 

ideal para aprendizagem, uma vez que defendem a boa e satisfatória aprendizagem 

de matemática em seu nível máximo. Por isso, propõem o estabelecimento de 

parâmetros de seleção com foco naqueles mais aptos. Absurdamente, nesse trabalho, 

docentes consideraram o cérebro masculino mais preparado para a matemática, 

deixando as meninas de fora, com um forte parâmetro biológico. A matemática é vista 

apenas como um “trampolim” para as meninas, havendo a necessidade de se pensar 

em novas estratégias que potencializem a amplitude das participações.  

Meninas podem fazer matemática de maneira igual, mesmo perpassando as 

muralhas culturais. Em pesquisa individual com discentes do ensino médio, Felícia 

Jaremus (2020) objetivou, em seu artigo, gerar novos entendimentos da natureza 

heteroglóssica11 da participação do gênero na matemática e contribuir para a criação 

de novos espaços para que reconheçam as meninas como autênticas aprendizes de 

Matemática. A pesquisa apresentou novas percepções sobre a participação feminina 

em matemática, empregando uma conceituação de gênero como heteroglóssico para 

explorar as escolhas de participação em Matemática pós-compulsória de uma menina 

e um menino da escola.  

A estudiosa percebeu que ambos optaram pela Matemática avançada e tinham 

contradições heteroglóssicas. Detalharam como obtinham sucesso em Matemática e 

como seus cérebros se desempenhavam. A escolha pelo curso também se deu pela 

carreira acadêmica. Ela mostra que não há diferença entre menino e menina diante 

das habilidades matemáticas, pois convergem de alguma forma por meio das 

construções heteroglóssicas e monoglóssicas das suas culturas. 

 
11 Em Bakhtin (1981), a heteroglossia está relacionada à multiplicidade de vozes que trazem suas 
respectivas subjetividades e diversidades de formas vividas em seus enunciados durante atos 
comunicativos, gerando convergências ou conflitos dentro do discurso. Trata-se de um processo 
dialético que entrelaça vozes variadas e opostas para construir um determinado contexto ou história. 
Nessa direção, a heteroglossia nasce dentro das relações sociais, nas quais as línguas operam juntas 
e influenciam umas nas outras, principalmente nas questões relacionadas ao gênero, classe social etc. 
Já a monoglossia se apresenta do lado oposto à heteroglossia no sentido de alinhar e unificar a 
linguagem, ocupando uma posição hegemônica que visa à estabilidade e ao controle do discurso de 
caráter não-dialógico, representante de apenas uma voz autoral. 
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Subjetividades e, dentre elas, as contradições e complexidades vivenciadas 

pelas meninas, durante a aula de Matemática e a realização dessas tarefas, são fatos 

que emergem em sala de aula. Julia Przybyla-Kuchek (2021) oferece a possibilidade 

de desconstrução desses discursos, a fim de romper as narrativas dominantes que 

envolvem as meninas na matemática. A estudiosa permaneceu trinta e cinco dias 

numa sala de aula de uma turma avançada para acompanhar as mudanças nas 

posições de estudantes em relação a conteúdos matemáticos, procurando verificar 

onde se formavam as contradições e os conflitos estabelecidos no grupo durante as 

atividades de Matemática.  

Observou que os meninos foram tão valorizados no discurso a ponto de uma 

das meninas desistir de estar na turma avançada. As outras meninas resistiram às 

pressões deles e tentaram se ajudar nas atividades. Uma das meninas negras 

observa que o menino queria ajudá-las a qualquer custo, porque ele as achava lentas 

e mulheres, reafirmando o mito do homem branco. Um dos meninos acha que a 

menina que estava ajudando a outra não tinha competência para Matemática e não 

sabia a matéria. Também teve o caso de uma aluna hispânica e branca (loira) que 

preferiu tomar o papel da “donzela em perigo” e aceitou a presença e o auxílio do 

menino branco. Assim, foi possível observar a subjetividade das pessoas participantes 

e que tipo de sentimento demonstravam ter pelo fazer matemática.  

Como uma boa referência para pessoas que têm interesse em abordar 

questões relativas às concepções ou aos posicionamentos que atribuem apenas aos 

meninos o lugar privilegiado do saber matemático, temos os estudos de Heather 

Mendick (2005). Nesse sentido, o trabalho de Mendick procura explorar o que torna 

possível a alguém ocupar uma posição como “bom em matemática” e quais são os 

efeitos disso. 

Com base nas entrevistas realizadas com quarenta e três alunos e alunas na 

faixa de 16 a 19 anos, que frequentavam cursos avançados em Matemática e que 

eram considerados bem-sucedidos, Mendick (2005) percebe que meninas relutavam 

em assumir que eram tão “boas em matemática”, pois não se viam “matematicamente 

capazes”. Mendick revela que essa autodenominação tem raízes na masculinização 

social da matemática e que esse fator permite o afastamento das meninas e mulheres 

da área.  

A autora afirma que, sob o olhar das pessoas participantes de sua pesquisa, a 

“verdadeira” Matemática se destaca das demais disciplinas por ser racional, assim 
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como matemáticos se destacam das demais pessoas, assumindo papéis de heróis ou 

gênios. Ela argumenta que esses estereótipos se encontram fortemente nos 

pensamentos dessas pessoas. Também comenta que a cultura popular influencia na 

matemática escolar, ao mostrar que sujeitos heroicos, até mesmo em filmes, 

impactam na construção desses estereótipos, revelando que a matemática não está 

longe da realidade desses estudantes.  

Nesse sentido, faz-nos valer a reflexão sobre de que maneira podemos ensinar 

Matemática de modo a influenciar e afetar atitudes de alunas de maneira a incentivá-

las.  

Sobre a “ameaça de estereótipo” quando o negativo está naturalizado e 

frequente no meio de atuação, prejudicando o desempenho da pessoa que está 

vivenciando a tarefa, além da pesquisa anterior, temos o trabalho de Felícia W. Chu 

(2010). No caso da sua pesquisa, o estereótipo pautado é aquele em que se defende 

que “homens são melhores em matemática que mulheres”, no qual ela investigou o 

papel, no desempenho matemático, da ameaça de estereótipos, identidade de gênero 

e identidade matemática. Dessa maneira, afirma que a identidade de gênero e a 

identidade matemática influenciam o desempenho matemático de forma diferente. 

No Brasil, nossas pesquisas caminham harmonicamente com as pesquisas 

estrangeiras. Juliana Boanova Souza (2020) afirma, por meio de respostas dadas por 

professoras de Matemática, que os argumentos biológicos ainda existem nas vidas 

acadêmicas das estudantes, reforçando que a Matemática, a Física e as Engenharias 

ainda são áreas predominantemente masculinas.  

Na mesma direção, os estudos de Maiara Chaves Moura (2015) têm como foco 

as contribuições das mulheres que participaram da História da Matemática, enquanto 

possibilidade de introdução de saberes dessa área no ensino médio. Mais 

especificamente, seu trabalho discute o viés histórico do lugar social da mulher até a 

atualidade, sugerindo a utilização de conceitos trabalhados por personagens 

internacionais para ensinar matemática sequencialmente na idade escolar, 

principalmente no ensino médio, a fim de levar estudantes à reflexão de que a 

matemática não é exclusivamente masculina. Sugere também que todo esse trabalho 

seja desenvolvido a partir de uma análise crítica com base nas discriminações e nos 

preconceitos. 

Nos trabalhos encontrados reincide a ideia sobre história das mulheres na 

matemática como fonte de pesquisa para a formação de professores. Jairo Fernando 
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Calister Fernandes (2020) desenvolveu um levantamento bibliográfico de produções 

realizadas acerca do tema “mulher na matemática”, visando apresentar uma análise 

da presença feminina no Curso de Licenciatura em Matemática da FEIS/UNESP12 -

Campus de Ilha Solteira, São Paulo. Para realizar esse estudo, Fernandes buscou 

fundamentos na História da Matemática, a fim de discutir sua importância na formação 

docente de Matemática.  

Algumas pontuações conclusivas foram expostas pelo autor com base nos 

dados produzidos: a figura do professor e da professora foi motivação para ingressar 

no curso, assim como a inserção no mercado de trabalho e o apoio familiar. Como 

obstáculos para que as mulheres permaneçam na formação, obteve os seguintes 

resultados: a crença de que a matemática é masculina; dificuldades de fazer as 

disciplinas por falta de metodologia de ensino eficiente e empatia com as alunas; o 

matrimônio e a gravidez; falas sexistas e silenciamento dentro do curso. 

A escola também se mostra como colaboradora nesses quesitos, ao reforçar o 

estereótipo da não submissão dos meninos, o que os dá maior liberdade, ao contrário 

das meninas, julgadas como não participativas, situações essas que poderão 

repercutir no mercado de trabalho, futuramente. 

Nesta seção sobre mulher-aluna de Matemática, as reflexões giraram em torno 

de questões sobre as salas de aula generificadas, discussões acerca de feminilidades 

e masculinidades que se sobrepõem ao binarismo de gênero, bem como sobre 

maneiras com que meninas lidam com a aprendizagem da Matemática, num contexto 

real de escolas e de universidades. A relevância dessas reflexões se encontra na 

forma como o tema se revela na prática das relações vivenciadas em que a 

matemática se desenvolve.  

Finalizando esta seção, vale mencionar o texto “Gênero e Matemática: cadeias 

discursivas e produção da diferença nos artigos acadêmicos publicados no Brasil 

entre 2009 e 2019”, de Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca, Maria Carolina da 

Silva Caldeira e Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (2022) como uma revisão 

bibliográfica recente. São vinte e cinco artigos categorizados em dois grupos: no 

primeiro, o gênero é tratado como uma variável na educação matemática; e no 

segundo, é pautado numa relação com a matemática na escola e em outros locais. 

Nesse trabalho, as estudiosas apontaram crescimento nas pesquisas sobre o tema e 

 
12 Faculdade de Engenharia do Campus de Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista. 
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reforçaram a importância de ressaltar diferenças a fim de se contestar uma 

universalidade que sustenta a matemática e que demarca lugares definidos como 

masculinos e femininos. 

 

Por fim, concluímos este capítulo na expectativa de que a revisão de literatura 

aqui apresentada nos tenha possibilitado destacar perspectivas que se constituem 

basilares nas discussões sobre mulheres e Matemática. Dentre elas, observamos 

estereótipos, subjetividades, feminilidade e masculinidades, sexualidades, 

identidades e representações da mulher-professora, discursos das docentes de 

matemática que reincidem no feminino. Todos esses assuntos foram fatores 

motivadores para o delineamento desta pesquisa. 

Cabe ressaltar que existem ressalvas nas formas de se trabalhar com 

matemática em sala de aula. Pelos estudos aqui apresentados, ficamos cientes de 

que a questão de gênero é real, e traz reflexões sobre o fato de a maneira como 

ensinamos estar baseada em moldes cis-heteronormativos e de que forma isso atinge 

a aprendizagem de estudantes. 

Observamos, neste capítulo, que os lugares da mulher como professora, como 

matemática e, finalmente, como professora e aluna de Matemática, estão atrelados a 

contextos históricos, culturais, políticos e, principalmente, a contextos de 

aprendizagem e atuação profissional dentro da escola. Trata-se de uma realidade que 

passa despercebida e que, se considerada, pode trazer vantagens para o ensino da 

Matemática, tendo em vista o contexto de uma educação mais inclusiva e diversa.  

 

A seguir, no próximo capítulo, discutiremos algumas Epistemologias 

Feministas, visando continuar nosso caminho na fundamentação desta tese e, com 

isso, endossar o debate sobre o tema, além de atravessá-lo durante as narrativas que 

serão lançadas pelas colaboradoras desta pesquisa. 
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3 EPISTEMOLOGIAS FEMINISTAS 

 

Neste capítulo, atravessaremos alguns caminhos que nos ajudarão a 

compreender a formação de um cenário que se propõe a determinar os lugares que 

podem ser ocupados por mulheres na área de matemática atualmente. Contudo, 

quando falamos em mulher, partimos da ideia de uma suposta mulher universal, cuja 

história não apagou, para questionar o lugar daquelas que estão nas intersecções, ou 

seja, nas “avenidas identitárias do racismo, cis-heteropatriarcado e capitalismo” 

(AKOTIRENE, 2020, p. 23), também quando falamos em matemática. 

Entender nossa história é também um processo de autoconhecimento e de 

resistência do qual nos disponibilizamos. Na segunda onda feminista, a mulher buscou 

a compreensão do seu corpo submetido à opressão de um antigo sistema de 

organização social, chamado patriarcado. Gerda Lerner, em seus estudos sobre 

antigas civilizações, pesquisou a formação desse complexo sistema e definiu: 

 
O patriarcado é uma criação histórica formada por homens e mulheres em 
um processo que levou quase 2.500 anos até ser concluído. A princípio, o 
patriarcado apareceu com o Estado Arcaico. A unidade básica de sua 
organização foi a família patriarcal, que expressava e criava de modo 
incessante suas regras e valores. Vimos como definições de gênero afetaram 
integralmente a formação do Estado (2019, p. 261). 

 

Tal conceito está relacionado às opressões sofridas por mulheres brancas, cis, 

heterossexuais e de classe média, tidas como universalizantes, o que invisibilizou as 

demais que fogem desse padrão hegemônico, tornando tal definição obsoleta para a 

nossa discussão, que objetiva olhar para mulheres plurais. Para abarcar essas 

pluralidades em torno do que desejamos discutir posteriormente, a noção de 

cispatriarcado será adotada em harmonia com a ideia de Letícia Nascimento (2020), 

que aponta para o termo como um rompimento do modelo hegemônico já citado. Com 

o surgimento dos estudos interseccionais que tratam das questões de classe, raça, 

sexualidade etc. e que colaboram diretamente para a opressão de mulheres em 

corpos plurais, o cispatriarcado é apresentado como a cara do sistema que se 

encontrava velado desde então.  

 

3.1 Falando sobre elas 

 

Algumas ideias trazidas da onda anterior se mostram ainda permanentes 
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quando Lerner fala que, no período Neolítico, era fato que um “grupo de homens” 

(2019, p. 262) considerasse a mulher apenas como um recurso de moeda de troca, 

subordinada em regimes de escravidão nos quais sua mão de obra era efetivada por 

meio da servidão sexual e, consequentemente, seus filhos como propriedades de 

seus senhores. A pesquisadora enfatiza que: 

 
Somente depois que os homens aprenderam como escravizar as mulheres 
dos grupos que poderiam ser definidos como estranhos é que eles 
aprenderam a escravizar os homens desses grupos e, em seguida grupos 
subordinados de suas próprias sociedades. (LERNER, 2019, p. 262). 

 

No período dos anos 2000 A.E.C., mulheres também ocupavam papéis de 

esposas substitutas ou concubinas, institucionalizados para mulheres da elite, 

perdendo seu status se não atendessem às demandas sexuais e reprodutivas. Gerda 

Lerner (2019) diz que existiam “castas’” entre as próprias mulheres dentro do sistema 

patriarcal: a esposa é que tinha manejos econômicos e decisões nesse sentido, com 

aval do marido; as sacerdotisas também tinham seus privilégios econômicos; as 

concubinas se submetiam não só ao marido, mas à sua esposa também, satisfazendo 

seus interesses e vontades; as escravas abrangiam mulheres de outras etnias e raças 

e, por isso, a questão racial é tão imbricada ao longo da história.  

Regimes de escravização, oficialmente instituídos ou não, permanecem até 

nossos dias e seguem produzindo sistemas de castas, diferenciando os lugares das 

mulheres. Hoje, ao tratarmos desses lugares, entendemos a razão de ser tão 

significativo adotar a interseccionalidade como categoria de análise em nossos 

estudos, pois “a interseccionalidade revela que não conseguimos ver quando como 

gênero e raça são concebidas separadas umas das outras” (LUGONES, 2020, p. 59). 

Em Luzia Bairros (2020), a interseccionalidade é entendida na sua 

multidimensionalidade, não existindo uma identidade única, trazendo, assim, os 

debates de diferentes feminismos. 

A discussão sobre a conivência simultânea das opressões teve início no 

coletivo negro Combahee River Collective (1974), na luta contra as opressões racial, 

sexual, heterossexual e de classe que já iniciara antes do conceito de 

interseccionalidade. Em seu manifesto, fala-se no modo da mulher negra estar 

relacionada às opressões e como o movimento do feminismo negro foi oriundo da luta 

pela sobrevivência das mulheres negras.  

Segundo o documento, mulheres negras experienciavam a opressão sexual 
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desde novas e eram ensinadas a se calarem quando crianças; assim alimentava-se 

sua invisibilidade e seu não-lugar. O acesso à educação e a ocupação de empregos 

valorizados seriam bases no combate às opressões, pois a liberdade da mulher negra 

é a liberdade de toda uma sociedade. O feminismo, para elas, perpassava as 

necessidades dos demais existentes na época, pois “muitas mulheres negras têm boa 

compreensão do sexismo e do racismo, mas devido às constrições cotidianas de suas 

vidas não podem correr o risco de lutar contra ambos” (COMBAHEE RIVER, 2019 

[1974], p. 204). 

De acordo com Maria Lugones (2020), o feminismo do século XX trouxe 

mulheres frágeis, nas margens da intelectualidade e corporeidade, em espaço privado 

imposto e sexualmente passivas. Todo esse conjunto não teve explicação levando-se 

em consideração a raça, caracterizando um perfil de mulher branca. As mulheres 

negras tinham um lugar “sem gênero”, distantes das feminilidades, consideradas 

sexualmente agressivas e suficientemente fortes para trabalhos pesados, ou seja, 

racializadas inferiormente:  

 
Historicamente, a caracterização das mulheres europeias brancas como 
sexualmente passivas e física e intelectualmente frágeis as colocou em 
oposição às mulheres colonizadas, não brancas, inclusive as mulheres 
escravizadas, que, ao contrário, foram caracterizadas ao longo de uma 
vasta gama de perversão e agressão sexuais e, também, consideradas 
suficientemente fortes para aguentar qualquer tipo de trabalho (LUGONES, 
2020, p. 75).  

 

Sob o olhar das feministas brancas e da segunda onda, a mulher, mesmo 

empregada, tem uma densa carga de trabalho, acumulando o remunerado com o não 

remunerado e “acreditar que isso é natural e que uma menina ao nascer já vem com 

uma potência codificada em seu próprio DNA, uma predisposição para a servidão” 

(TIBURI, 2020, p. 15), é uma forma de se adequar ao sistema opressor em que 

vivemos. 

Marc Bessin (2016) destaca que a mulher tem jornada dupla de trabalho, em 

que sua presença no lar é exigida com total disponibilidade e responsabilidade, 

considerando que a gestão cotidiana da família é constantemente presencial e 

indispensável a longo prazo. Em contrapartida, mulheres podem ser descriminadas 

em seus trabalhos fora de casa pelo simples motivo de terem filhos e não terem tempo 

o suficiente para exclusividade na profissão (GUIMARÃES; BRITO, 2016). 
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Muito antes das discussões sobre trabalhadoras que são mães, defendia-se 

que o lugar da mulher – aquela branca, cisnormativa, cristã, de classe média – era 

cuidando da casa e dos filhos. Contudo, cabe ressaltar que as mulheres negras 

escravizadas sempre trabalharam fora de seus lares, desde que chegaram em terras 

brasileiras. O trabalho assalariado, no entanto, era para os homens brancos, conforme 

aponta Maria Lugones, reforçando que “nem todas as relações de trabalho no 

capitalismo eurocêntrico e global se encaixam no modelo de relação capital/salário, 

ainda que esse seja o modelo hegemônico” (2020, p. 58).  

A pesquisadora Gerda Lerner aponta, com base nos registros dos séculos XIX 

e XX na Europa, que as relações de sexo/raça “entre mulheres dos países colonizados 

e seus colonizadores homens é onipresente e disseminada” (2019, p. 264). Em seus 

estudos, a referência a “sexo” é anterior aos debates atuais das interseccionalidades, 

não havendo menção à questão do gênero. A autora afirma que a exclusão da mulher 

na educação e nos pensamentos abstratos já ocorrera muito antes, há mais de 2.500 

anos. Uma vez isoladas do “estímulo cultural” institucionalizado, a distância delas para 

a crítica e a interação aumentava, prejudicando o acesso ao conhecimento. 

Para a autora, o pensamento abstrato oferece às mulheres a concessão de 

alternativas, uma vez que experimentam vivências tão diferenciadas e discriminadas. 

Mulheres da aristocracia que tiveram acesso ao conhecimento acadêmico precisaram, 

antes de mais nada, pensar como homens. Então, quando assumiram esse lugar, não 

atribuíram alternativas, mas desconfiaram das suas próprias capacidades: “O 

conhecimento das mulheres torna-se mera intuição, a conversa entre mulheres torna-

se fofoca” (LERNER, 2019, p. 275). Percebemos, nesse sentido, que existiu um 

esforço que transpassou o tempo para deixar mulheres marginais ao conhecimento, 

dentre eles, o conhecimento matemático. 

Suely Aldir Messeder (2020) salienta que as construções epistemológicas e 

acadêmicas há muito vêm se aportando em produção de conhecimento por parte de 

homens brancos e estrangeiros, fazendo com que desprezemos produções locais, 

ponto forte da colonialidade do poder que mostra a superioridade étnica e cognitiva 

do colonizador em relação ao colonizado. 

Nesse cenário, toda a explicação racional partia da superioridade do 

conhecimento europeu para explicar os “costumes primitivos”, reforçando a sua 

superioridade sobre os povos colonizados que “[...] herdaram traumas psíquicos, 

perderam significados espirituais, linguísticos e cosmológicos como parte da 
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subjugação da Europa ao conhecimento de africanas e africanos, daí a 

marginalização das epistemes locais […]” (AKOTIRENE, 2020, p. 80). 

Jesus (2014) aponta que o conhecimento é construído de acordo com seu 

tempo histórico e, por essa questão, as oportunidades e condições são dadas aos 

discursos e aos saberes aceitos pelo tempo cronológico em que se encontram. O 

julgamento de valor temporal passa a validar quais práticas e quem pode ser real ou 

não para determinadas epistemologias. 

Nesse sentido, há de se pensar em que momento essas mulheres foram 

representadas quando tratamos de conhecimento matemático. Segundo Judith Butler 

(2021), a representação é um instrumento de legitimidade e visibilidade para a mulher, 

inserindo-a num processo político. Contudo, a representação tem função normativa 

dentro da linguagem e revela de modo verdadeiro ou distorcido o papel dessa mulher. 

A linguagem que possibilita a sua inserção num determinado espaço é política. Por 

essa questão, os estudos feministas tomam protagonismo nessa pauta de discussão.  

Lugones (2020) expõe que o sistema de gênero se expande no período colonial 

e se consolida na modernidade, dividindo-se em duas esferas: visível/iluminado e 

oculto/obscuro. A primeira se relaciona às mulheres e aos homens brancos e 

burgueses. Aponta a pureza e a passividade sexual das mulheres brancas, 

reprodutoras, excluídas de lideranças, da produção de conhecimento e do controle 

dos meios de produção. Mulheres brancas eram diminuídas diante do instituto do 

poder por ter imposição sexual obrigatória diante do papel do casamento. A segunda 

esfera, na qual estão as mulheres negras, age com extrema violência, reduz humanos 

à animalidade, impõe o sexo forçado ao homem branco e exploração de trabalho 

intensa até a morte. Dentro desse quadro de colonialidade de gênero, o “homem 

europeu, burguês, colonial moderno tornou-se um sujeito/agente, apto a decidir, para 

a vida pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser de 

mente e razão” (LUGONES apud NASCIMENTO 2021, p. 163). 

É sob esse sistema colonial de gênero que se fixou, nos tempos de hoje, que 

corpos são influenciados pela binariedade exposta nas diferenças sexuais. Vale dizer 

que muitas mulheres trans e travestis13 têm suas oportunidades reduzidas, ainda 

vistas como portadoras de corpos patologizados e, em muitas vezes, tendo a 

 
13 Sobre o termo travesti: “O termo travesti está contemplado na categoria ‘trans’, no intuito de 
reforçar a identidade de gênero bastante marginalizada socialmente, [...], assumindo uma postura de 
política de afirmação das identidades travestis” (NASCIMENTO, 2021, p. 19). 
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prostituição como única opção para conseguir recursos para sobreviver, uma vez que 

os empregos conhecidos como formais as excluem pelo fato de não terem os 

“requisitos” exigidos para tal função. Essas mulheres, na sua maioria, sofrem desde 

muito cedo com a rejeição das famílias, da escola e acabam abandonando os estudos. 

Trata-se de um grupo vulnerável que se encontra com o “aniquilamento social antes 

do extermínio físico” (NASCIMENTO, 2021, p. 179). Com isso: 

 
A pista oficial que foi planejada antes do nascimento é a normal; as pistas 
não oficiais são anormais. [...] Para a maioria das pessoas, a prostituição é 
anormal, mas no caso da travesti é uma anormalidade que se transforma em 
normalidade, é uma norma social que coloca a travesti na margem, que a 
transforma em marginal [...] (ANDRADE, 2015, p.135). 

 

Contudo, vale apontar que Luma Nogueira de Andrade (2015) mostra, em sua 

pesquisa, que nem todas mulheres trans e travestis se submetem à prostituição, 

preferindo trabalhar com outros tipos de serviços, como de faxina, por exemplo, a fim 

de almejar um futuro de estudo se a oportunidade se apresentar. Nessa mesma 

direção, Viviane Vergueiro (2014) critica também a linguagem colonial que constitui a 

prostituição como um devir trans, uma ocupação econômica naturalizada para seus 

corpos. Vergueiro (2014) salienta que o corpo da mulher trans e travesti traz consigo 

uma proposta teórico-política no sentido de abarcar um processo de descolonização 

de gênero, que se encontra na contramão do que se entende de corpos colonizados. 

Sendo assim, aqueles corpos são inferiorizados, feridos e até violentados, 

submetendo-se aos caminhos dispostos pelo sistema, conforme apontado por 

Nascimento (2021). 

Diante dessas questões, cabe perguntar: quem se sente à vontade diante da 

Matemática? Que corpos se sentem à vontade para se apropriar dela? Como campo 

do conhecimento ou disciplina escolar, costuma ser apresentada a partir de uma 

perspectiva eurocêntrica e quase que como de propriedade exclusiva de homens 

brancos que podem definir quais corpos podem acessá-la. Lugones (2020) reforça, 

com base em Quijano, que o eurocentrismo insere as pessoas em padrões de poder, 

naturalizando situações sob a hegemonia capitalista.  

Esse é o caso da Matemática reproduzida em nossas escolas, influenciando 

atitudes por parte de meninas e mulheres que se encontram na escuta e que, na 

maioria das vezes, acham-se incapazes de exercê-la diante da subjugação vivenciada 

por elas nesse cenário. Perceberemos, aqui, que a matemática aparece com um rosto 
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colonizador e que os espaços ocupados, quando nos referimos às mulheridades, 

foram da mulher cis e branca. Com isso, poderemos refletir sobre o lugar de outros 

corpos que não atendem a esses quesitos. 

Diante dessas questões, é salutar a não-universalização do gênero pelo fato 

de permitir a afirmação de mulheridades, ou seja, considerar mulheres plurais e suas 

respectivas feminilidades. Trazemos esse apontamento entendendo que mulheres 

negras e mulheres trans, por exemplo, não performam com as mesmas mulheridades 

das mulheres cis e brancas (NASCIMENTO, 2021).  

Dessa forma, podemos refletir de que maneira o lugar desses corpos como 

outreridades se relacionam com a Matemática. O conceito de outreridade é discutido 

por Nascimento (2021) ao enfatizar parte da frase de Simone Beauvoir sobre “tornar-

se mulher”, em que esse “tornar-se” tem como parâmetro o homem como domínio – 

homem branco, heterossexual, classe média, cis, cristão e magro – e que a mulher, 

para existir, precisa dessa referência. Ela, então, passa a ocupar um lugar de outro, 

numa escala hierárquica de poder na qual ela se encontra submissa e tendo que ser 

obediente. Contudo, essa é a mulher supostamente universal. 

Nascimento (2021) questiona se toda mulher vive essa outreridade do mesmo 

modo, uma vez entendido que o outro desse homem é a mulher branca, 

heterossexual, classe média, cis, cristã e magra. Assim, reflete sobre o lugar das 

mulheres que não se enquadram nesse perfil. Cita, então, Grada Kilomba, para 

confirmar que, à mulher negra, cabe ser o outro do outro, já que esta não tem troca 

com o homem (seja branco ou negro) nem com a mulher branca, por assim entender 

que ela sofre não só com o racismo, mas também com o sexismo. Nesse sentido, ela 

posiciona mulheres trans e travestis como outro do outro do outro, por estarem 

distanciadas daquilo que a sociedade define como homem e mulher, além de retirar 

suas presenças do que se entende por humano. Conclui, então, que as outreridades 

são também diversas. 

Interessa-nos esse conceito para refletirmos sobre as marcas da Educação 

Matemática nas mulheres. O homem branco, heterossexual, classe média, cis, cristão 

e magro é um ponto comum nessas outreridades; ele representa a cis-

heteronormatividade14 que modelou o que entendemos por matemática e o acesso de 

 
14 De um modo próximo de associação, a heteronormatividade “é a ordem sexual do presente fundada no 
modelo sexual heterossexual, familiar, e reprodutivo”, voltada para que a heterossexualidade seja vista e 
estabelecida como única e correta orientação sexual (MISKOLCI apud ODARA, 2020, p. 58). 



57 
 

mulheres para obtenção/produção desse conhecimento. 

Pontuamos, aqui, algumas bases ciscentristas. Icaro Gaspodini e Jaqueline de 

Jesus (2020) esclarecem o ciscentrismo sendo o conjunto de ideias de superioridade 

do gênero cis15 e do sexo cissexual16 que gera a violência em corpos dissidentes e 

que o “prefixo cis (latim, ‘deste lado’) começa a ser utilizado em contraponto a trans 

(latim, ‘do outro lado’), para indicar que todas as pessoas (trans ou cis) desenvolvem 

social, histórica e culturalmente suas identidades e/ou expressões de gênero” 

(GASPODINI; JESUS, 2020, p.10). Com base nos estudos desses autores, 

entendemos que a cis-heteronormatividade está vinculada às normas dos cisgêneros 

heterossexuais, desprezando totalmente outros corpos que não condizem com elas.  

Nesse contexto, podemos inferir que a construção do conhecimento 

matemático foi realizada nos moldes ciscentristas. É de grande importância 

compreendermos, também, como o cispatriarcado tem se comportado no delinear do 

conhecimento matemático em relação às mulheres. No entanto, falar desse desenho 

nos remete ao reconhecimento de como seus traços foram gravados de formas 

excludentes. 

 

3.2 A Matemática da outra 

 

Quem não se lembra da época de estudante? Lembro-me que fiquei empatada 

com um menino no sétimo ano para concorrer a uma olimpíada de Matemática da 

escola. Mas o professor disse que era mais seguro que o colega competisse e eu o 

auxiliasse. Isso remete à história das mulheres matemáticas europeias dos séculos 

XVII e XVIII, quando eram impedidas de estudar sozinhas nas universidades e 

precisavam de tutores. Muitas se casavam com eles e trabalhavam juntos, sendo que, 

por vezes, quem assinava as pesquisas e ganhava prêmios e prestígios profissionais 

eram os maridos acadêmicos (BOUCARD; LÉMONON, 2018). Parece que muita coisa 

insiste em se manter nos tempos atuais, mas em outros moldes que serão apontados 

mais à frente.  

Não obstante, Jenny Boucard e Isabelle Lémonon (2018) comunicaram que, a 

 
15 “Cisgênero” diz respeito ao gênero atribuído ao sexo masculino ou feminino desde o nascimento e que 
continua a ser a forma de identificação da pessoa ao longo da vida (GASPOLDINI; JESUS, 2020). 
16 “Cissexual” diz respeito ao sexo biológico, o qual é atribuído somente ao sexo masculino ou feminino, 
desconsiderando pessoas intersexo e sedo mandatório que esteja alinhado à identidade de gênero (GASPOLDINI; 
JESUS, 2020). 
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partir do século XVII, surgiram os tratados de fisiologia que expuseram a incapacidade 

física do corpo feminino para a prática das ciências abstratas e que essas atividades 

levavam a distúrbios e agitações comportamentais. As pesquisadoras revelam que 

mulheres só podiam praticar matemática dentro de suas casas, no seio da família, 

vivenciando sua vida doméstica institucionalizada. Mulheres matemáticas eram 

chamadas de “mulheres eruditas”, de intelecto notável, mas, ao mesmo tempo, eram 

ridicularizadas e humilhadas por serem mulheres ocupando lugares de homens. 

Corroborando, Lynn Osen comenta, a esse respeito, que no século XVII eram 

recorrentes obras artísticas e literárias que ridicularizavam mulheres: 

 
Durante o século XVII, J. Molière apresentou suas duas peças devastadoras, 
Les Précieuses ridicules e Les Femmes savantes; e N. Boileau também 
publicou seu Contre les Femmes. Todas essas obras ridicularizavam as 
mulheres eruditas e tornavam o termo "femme savante" um epíteto prejudicial 
(1975, p. 58).  

 

No século XVII, expandindo para o XVIII, duas alas se definiram com muita 

nitidez: a esfera pública do governo e das profissões; e a esfera familiar e do lar. 

Ambas nada mais eram que a imposição sexual dos indivíduos homem/mulher que se 

fundavam na teoria da complementaridade sexual, em que se afirmava que a mulher 

completava o homem, invisibilizando, assim, as diferenças no tratamento social e 

embasando ainda mais a divisão sexual do trabalho. “As mulheres já não seriam vistas 

meramente como inferiores aos homens, mas como fundamentalmente diferentes e, 

portanto, incomparáveis a eles fisicamente, intelectualmente e moralmente” 

(SCHIENBINGER, 2001, p. 142). 

Segundo Londa Schienbinger, as características domésticas eram definidas 

como falhas da mulher para praticar ciência, assim como justificativas para não obter 

genialidade nas áreas afins. As mulheres deveriam se dedicar à religião e serem 

guardiãs da moral e do amor. De acordo com ela: 

 
[para] o grande filósofo alemão Georg Wilhelm Hegel, no Estado tudo se 
origina em abstração, em conceitos; enquanto no lar tudo se origina nas 
necessidades físicas do coração e do espírito. A piedade familiar, ou a lei da 
vida interior, prosseguia Hegel, era a lei da mulher. Essa lei, baseada na 
subjetividade e no sentimento, se opunha ao caráter universal da lei pública 
do Estado (SCHIENBINGER, 2001, p. 143). 

Na escola pública Institut de Saint Cyr, na França, ensinavam meninas a serem 

esposas de homens nobres, não cabendo falar das ciências, pois entendia-se que 

mulheres não tinham necessidade de aprender essas áreas destinadas para homens. 
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Nossos corpos foram modelados para funções muito específicas e o conhecimento 

científico não fazia parte do universo feminino (OSEN, 1975). Ademais: 

 
Se uma mulher ousava dedicar-se à ciência ou à filosofia, o salão era o único 
refúgio para a discussão de tais tópicos, mas mesmo lá a conversa precisava 
ser mantida apressada, brilhante e superficial. As mulheres eram 
consideradas incapazes de abstração, generalização ou concentração 
mental necessária para compreender tais assuntos como matemática e 
ciências físicas, e, portanto, foram excluídos desses estudos (OSEN, 1975, 
p. 58). 

 

Toda mulher que praticava e estudava ciência era estigmatizada como monstro. 

Boucard e Lémonon (2018) relatam biografias surpreendentes das quais vale a pena 

citar a de Émilie du Châtelet, nascida na França, no século XVIII, que se tornou 

membra da Academia de Ciências de Bolonha ineditamente. Foi a única tradutora 

francesa do Princípio de Newton e é considerada por Voltaire (1694-1778), seu 

companheiro de estudo, como "um prodígio" de quem dirá, após sua morte: "Perdi um 

amigo de vinte e cinco anos, um grande homem que não teve culpa de nascer mulher, 

e que toda Paris lamenta e honra” (VOLTAIRE apud BOUCARD; LÉMONON, 2018, 

p. 10).  

Londa Schiebinger (2001) comenta sobre o dramaturgo sueco August 

Strindberg, que, em 1889, reprovou com veemência a nomeação de Sofia 

Kovalevskaia como professora de Matemática na Universidade de Estocolmo, 

dizendo: “Tão decididamente como dois e dois fazem quatro, é uma monstruosidade 

uma mulher que é uma professora de matemática, e como ela é desnecessária, 

ultrajante e está fora de lugar" (STRINDBERG apud SCHIEBINGER, 2001, p. 315). 

Em 1900, o neurologista alemão Mobius afirmou que mulheres não suportavam 

matemática e que só os homens a produziam com clareza e exatidão, o que é oposto 

à ternura e ao amor inerentes à condição feminina: “Uma mulher matemática é um ser 

que não é natural, ela é num certo sentido um hermafrodita” (MOBIUS apud 

SCHIENBINGER, 2001, p. 315). 

De fato, os substantivos eram masculinos, pois não se reconhecia pessoas de 

sexo feminino que praticavam matemática, principalmente se fossem acadêmicas. 

Isso perdurou até o século XX, quando matemáticos de Gottingen se referiam à Emmy 

Noether como “O Noether” (BOUCARD; LÉMONON, 2018). 

Nesse sentido, tanto nas pesquisas de Boucard e Lémonon (2018) como de 

Schiebinger (2001) comenta-se que a feminilidade foi construída, por séculos, como 
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algo incompatível com a Matemática. A beleza ofuscava a imagem como intelectual; 

ambas características não poderiam conviver. A mulher perde o status do gênero 

quando começa a praticar essa ciência. Como já discutimos sobre o cenário em que 

a mulher vivia nesse período, é fato que: 

 
A acalorada generização da ciência desenvolveu-se no fim do século XVIII, 
com as mulheres sendo obrigadas a sair das recém-formalizadas instituições 
científicas. As mulheres não o fizeram quietamente. Prescrições culturais 
elaboradas para a ciência e para as mulheres acompanharam a exclusão 
formal das mulheres, da ciência, fazendo essa exclusão parecer normal e 
justa (SCHIENBINGER, 2001, p. 141). 

 

Inclusive, Schienbinger (2001) reforça que a ciência foi vista como masculina 

por muito tempo, até o fim do século XX. A pesquisadora cita Martha Minnow (1984) 

para atentar que não tensionar as diferenças de gênero significa dar brechas para 

hierarquias invisíveis perdurando a exclusão das mulheres das instituições científicas. 

No início desse período em questão, a primeira onda feminista se levantara e as 

mulheres se uniram para lutar pelo direito ao voto e a um lugar político. 

Silvia Federici (2017) afirma que as formas de repressão desenvolvidas na 

Europa foram transportadas para o Novo Mundo, com o mesmo caráter estrutural em 

que o capitalismo foi regido no Velho Mundo. A América foi a extensão do tratamento 

dado às mulheres visando à continuidade do sistema que se alastrara. 

Para as terras colonizadas, era salutar dar continuidade ao que se 

desenvolvera nas metrópoles colonizadoras. No entanto, em se tratando de Brasil, o 

país teve como partida uma estrutura feudal, mas não em sua exatidão; a economia 

colonial era dependente e obedecia aos interesses capitalistas europeus (SAFFIOTI, 

2013). Dentro do cenário exploratório, desenvolveu-se uma “economia parcialmente 

capitalista, isto é, orientada pelo lucro e produtora de mais-valia absoluta, através da 

utilização maciça de mão de obra escrava” (SAFFIOTI, 2013, p. 211). Nessa 

realidade, segundo a autora, o papel da mulher brasileira passou a ser desenvolvido 

por castas devido à sua inconsistência cultural e estrutura político-econômica. O que 

tínhamos eram papéis diferenciados entre mulheres negras, brancas e indígenas. 

 

3.3 Afinal, que corpos falam Matemática? 

 

Estar na sala de aula dá ideia de presença física, de visibilidade, de aceitação, 

de pertencimento, de existência nesse espaço. Parece algo simples e, talvez, natural, 
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mas, dependendo de quem seja, os sentimentos podem não ser esses: falamos de 

corpos que oferecem leitura de resistência e que demarcam esse lugar por meio das 

suas vozes. Estamos nos referindo a corpos femininos que, por si só, trazem 

mensagens históricas e sociais registradas em sua existência. 

Segundo Butler (2021), corpos não se resumem como simples objetos, mas 

indicam um mundo para além de suas delimitações. Corpos vêm em gêneros, são 

construídos por meio de restrições constitutivas como um estatuto compulsório sobre 

as normas de gênero, dando origem àqueles considerados inteligíveis e, também, aos 

abjetos. Não se tratam de domínios opostos; estes últimos são os excluídos, 

perturbando a estabilidade cis-heteronormativa 

Lembro-me quando era recém-licenciada em Matemática, por uma 

universidade pública, e fui participar de uma entrevista de trabalho numa rede 

particular muito conhecida. O cargo era para professor/professora de ensino médio. 

Ao fim da entrevista, foi dito que eu não poderia dar aulas de Matemática porque les 

estudantes não se concentrariam. Foram palavras duras de ouvir e que contribuíram 

para minha baixa autoestima na vida profissional até passar em dois concursos 

públicos para o magistério. Na rede pública me senti realizada e constituí minha 

identidade docente. 

Diante do ocorrido, guardei na memória esse evento durante todo esse tempo 

e percebi que outras colegas de carreira também vivenciaram a mesma experiência. 

A grande reflexão que trago é pensar naquilo que eu representava para aquela 

pessoa, o que nossos corpos femininos falam quando adentramos em áreas nas quais 

não somos figuras tão bem-vindas cultural e historicamente. Guacira Lopes Louro 

(1997) afirma que os estudos sobre as vidas femininas passaram a ensaiar 

explicações para esses fenômenos em suas mais diversas formas, sejam elas 

relacionadas a corpo, prazer, afetos, escolarização, oportunidades, expressão, 

manifestação artística, profissional e política, modos de inserção econômica e no 

campo jurídico. 

Contudo, quando falo da minha experiência, falo de um corpo considerado 

inteligível, um corpo de mulher cis, branca e hétero. Meu contexto passa pela questão 

de ser mulher, apenas. Corresponde às perspectivas das primeiras e segundas ondas 

dos feminismos, cujo sistema opressor se resumia a um patriarcado universal que não 

atendia às opressões de gênero em variadas culturas e que também estabelecia 

apropriações culturais de povos não ocidentais (BUTLER, 2021).  
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No contexto do Brasil, essas bases feministas se encontram ultrapassadas. 

Nosso discurso permeia a terceira onda dos feminismos, que apresenta propostas 

interseccionais e que aponta o sistema opressor do cispatriarcado. Se, para mim, foi 

desafiador conquistar meu lugar enquanto professora de Matemática, para outros 

corpos que se encontram às margens desse lugar exige-se um ato maior de 

transgressão. Aqui, conforme Nascimento (2021), não nos interessa o discurso 

universal pautado no direcionamento cissexista. 

Sabendo que corpos não estão relacionados apenas ao simples fato biológico, 

mas que são lugares nos quais as normas regulatórias se materializam forçosamente, 

produzindo aqueles considerados inteligíveis ou abjetos, existe, nestes últimos uma 

tentativa de reiteração por considerar que não estão completos (BUTLER, 2021). 

Podemos enfatizar, como prática reiterativa, que: 

 
[...] a performatividade deve ser entendida não como um “ato” singular 
ou deliberado, mas como uma prática reiterativa e situacional por meio 
do qual o discurso produz os efeitos daquilo que nomeia. O que espero 
que fique claro no que se segue é que as normas regulatórias do “sexo” 
trabalham de forma performativa para constituir a materialidade dos 
corpos e, mais especificamente, para materializar a diferença sexual a 
serviço da consolidação do imperativo heterossexual (BUTLER, 2021, 
p. 16). 

 

Butler (1990; 2003) esclarece que nossos atos, gestos e representações 

produzem efeito interno e estão restritos ao construto social normatizado. Esse 

conjunto é performativo, sustentado por corpos e discursos, perpetuando o binarismo 

do gênero dentro dessa cis-heteronormatividade. A performatividade é repetitiva e 

ritualística, sendo seu efeito oriundo de um processo de naturalização. Com isso, é 

preciso se atentar para as relações de poder existentes nessa repetição e como ela 

ditará os corpos aceitáveis e os corpos marginais. 

A noção binária gerará o que se entende por “especificidade” do feminino que, 

conforme Butler (2021), trata-se de uma determinação sem contexto e politicamente 

à parte das formações de raça, classe e etnia nas relações de poder, tornando um 

grande equívoco a noção singular da identidade. 

Em nossas salas de aula, ensinando Matemática, encontramos corpos 

femininos não só inteligíveis, mas transgressores também, e observamos que seus 

discursos delineiam posições políticas ao falar matemática. São ricas vozes que 

fazem a diferença e que se apresentam na contramão da cis-heteronormatividade. 

bell hooks (2020) coloca que o diálogo abre oportunidade para todas essas 
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vozes e permite que todas sejam ouvidas. É um forte instrumento de resistência que 

gera compaixão e compreensão, principalmente em nossas salas de aula. A autora 

sugere que a troca de experiências pessoais permite o que há de invisível em cada 

voz transparecer. Diante desse olhar, entendemos que: 

 
O impacto do pensamento machista e dos preconceitos nas formas de saber 
criou distorções e sistematicamente sustentou desinformação e pressupostos 
falsos que roubaram do aprendizado a integridade que deveria sempre ser a 
base da aquisição de conhecimento. O uso da educação como forma de 
fortalecer o pensamento patriarcal enfraqueceu a democracia, porque fez a 
educação atender as demandas de uma porção privilegiada da sociedade 
(HOOKS, 2020, p. 105). 

 

De fato, pensar numa Educação Matemática que enfrente o cenário machista, 

tendo como base a resistência feminista, desafia o status quo. Estudantes 

internalizam estereótipos inconscientemente, justamente por estarem inseridos numa 

“cultura patriarcal, imperialista, capitalista e supremacista branca”17 (HOOKS, 2020), 

necessitando emergencialmente desconstruir a visão usurpada de um poder 

dominante branco e cis-heteronormativo. 

Uma vez ciente de que a Educação Matemática atravessa corpos de 

resistências plurais que exigirão o direito de aparecer nos espaços, forma de 

reinvindicação de reconhecimento e valorização a fim de exercer plena liberdade 

(BUTLER, 2018), há de se considerar esses ‘feminismos’ também no plural: 

 
[...] é preciso afirmar que nem todo feminismo liberta, emancipa, acolhe o 
conjunto de mulheres que carregam tantas dores nas costas. E não é possível 
que nosso feminismo deixe corpos pelo caminho. Não há liberdade possível 
se a maioria das mulheres não couber nela (PETRONE apud ARRUZA; 
BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p.12). 

 

Trataremos, aqui, de um olhar sobre os choques estruturais provocados pela 

relação entre racismo, capitalismo e cispatriarcado, que produzem as mediações 

identitárias as quais são diretamente atingidas no cruzamento e na sobreposição de 

gênero, raça e classe. A interseccionalidade é um “sistema de opressão interligado”18  

(AKOTIRENE, 2020). 

Nesse sentido, a célebre frase, surgida durante a segunda onda dos 

feminismos, “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1980, p. 9), cai 

 
17 Referência constante de bell hooks em suas obras. 
18 Akotirene (2020) reforça concordância com as epistemologias de Patricia Hill Collins e usa essa 
expressão em primeira pessoa para reforçar sua ancestralidade em seu lugar de intelectual negra. 
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por terra em seu sentido restrito. Sob a crítica do transfeminismo, Nascimento (2021) 

aponta que o “tornar-se mulher” na frase de Beauvoir oferece a ideia de que essa 

mulher seria produzida por meio de um processo de aprendizagem e de construção 

social, pois a feminilidade não tem caráter biológico. Mas a grande questão apontada 

pela pesquisadora é “qual mulher?”, entendendo que Beauvoir foi filósofa importante 

atuando numa época associada à segunda onda feminista e que esta frase foi 

destinada à mulher cis. 

Como estamos tratando, aqui, de “feminismos”, há de convir que os espaços 

domésticos, referenciados pela segunda onda, bem como trabalhos vinculados à 

maternidade ou à maternagem, como o de professora, ficam restritos às mulheres 

brancas, pois as mulheres negras ocupavam as ruas e trabalhavam manualmente, 

inclusive nos papéis da doméstica e da mulata, sendo este último um papel de 

entretenimento para o lazer da branquitude (GONZALEZ, 2020). Cabe-nos refletir 

sobre a frase “Eu não sou uma mulher?” proferida no discurso, em 1851, por Sojourner 

Truth, abolicionista e ativista pelos direitos da mulher negra norte-americana, na  

Convenção dos Direitos das Mulheres de Ohio. O que é, então, “tornar-se uma mulher” 

para uma mulher negra? 

Na frase de Beauvoir (1980), o gênero é construído por meio de uma compulsão 

cultural da qual não se pode garantir que tal processo de construção ocorra pelo sexo. 

Em consequência disso, o sexo perde seu caráter pré-discursivo e normativo, 

fundindo-se no que entendemos por gênero e reforçando o conceito de binariedade. 

O corpo é visto somente como mero instrumento passivo ou um meio em que esses 

significados culturais se relacionam (BUTLER, 2021).  

Como podemos ver, não há passividade. Há luta. Butler (2018) lembra que o 

corpo também representa um apelo político a partir do momento em que ele se 

encontra na luta contra a precariedade. Para le pesquisadore, a precariedade traz o 

sofrimento de maneira mais absurda, relacionada com riscos como doença, pobreza, 

fome, vulnerabilidade e a violência. Não há nenhum tipo de proteção ou reparação em 

relação a essas questões. A precariedade também pode ser politicamente induzida 

pela violência arbitrária do Estado e se conecta com as normas de gênero, 

considerando as pessoas enquadradas nos gêneros inteligíveis; caso contrário, 

sofrem com frequência o assédio, a patologização e a violência. 

A frase de Sojouner Truth traz reflexões acerca das feminilidades das mulheres 

negras serem vivenciadas diferentemente das feminilidades das mulheres brancas, 
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que as experiências femininas são diversas e que se reconfiguram dentro da categoria 

de gênero. Esse paralelo se estabelece nas experiências das mulheres trans, em suas 

formas transgressoras diante da vivência das suas feminilidades, também trazem 

suas especificidades (NASCIMENTO, 2021). Então, não cabe um discurso 

universalista se queremos evitar a manutenção das desigualdades; não se trata de 

privilégios e poderes distribuídos de forma justa para a diversidade de mulheres com 

vivências tão diferenciadas (JESUS, 2014). 

 No entanto, podemos refletir que as pautas transfeministas são mais 

provocadoras que as demais existentes da terceira onda, justamente por romperem 

com as noções tradicionais de ser mulher e contrapondo-se ao dispositivo biologizante 

Segundo Jaqueline de Jesus: 

 
Mais raramente conhecido como feminismo transgênero, o transfeminismo 
pode ser definido como uma linha de pensamento e de prática feminista que, 
em síntese, rediscute a subordinação morfológica do gênero (como 
construção psicossocial) ao sexo (como biologia), condicionada por 
processos históricos, criticando-a como uma prática social que tem servido 
como justificativa para a opressão sobre quaisquer pessoas cujos corpos não 
estão conformes à norma binária homem/pênis e mulher/vagina, incluindo-se 
aí: homens e mulheres transgênero; mulheres cisgênero histerectomizadas 
e/ou mastectomizadas; homens cisgênero orquiectomizados e/ou 
emasculados; e casais heterossexuais com práticas e papeis afetivossexuais 
divergentes dos tradicionalmente atribuídos, entre outras pessoas (2014, p. 
243). 

  

O transfeminismo tem foco na opressão pautada na desigualdade de gênero e 

não no sexo chamado “biológico”, visando à desconstrução do binarismo de gênero 

sobre a ótica da justiça social. Em suas pautas, encontramos debates sobre pessoas 

trans terem especificidades diferenciadas das pessoas cisgêneras, despatologização 

das identidades trans, combate à violência cissexista e legitimação das identidades 

trans, assim como a visibilidade da sexualidade de pessoas trans não heterossexuais, 

busca dos direitos sexuais e reprodutivos de sua comunidade e ampliação como 

sujeito político do feminismo (RODRIGUES; CARNEIRO; NOGUEIRA, 2014). 

Quando falamos na travestilidade, devemos pensar na pluralidade corporal e 

em toda sua complexidade no cenário sociocultural, assim afirmado por Luma 

Nogueira (2015). Segundo a autora, existe uma formação histórica dessa feminilidade, 

que também acaba sendo oprimida pela própria escola e seus agentes. Esse tipo de 

comportamento institucional coloca à prova as variações que se encontram 

materializadas no corpo dissidente, que revela componentes estéticos e corporais 
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influenciados pela vivência social, pela cultura, pela escolaridade, entre outros, 

construindo, assim, suas identidades. 

É diante desse olhar que Andrade (2015) nomeia como travestilidades essas 

vivências femininas e expõe que suas origens não se encontram atreladas somente 

ao comércio do corpo, mas que também emergem de outros lugares não reconhecidos 

para suas identidades, tratando-se de origens polissêmicas.  

A nós, cabe pensar que, sendo essas vivências divergentes, a experiência 

vivida na escola e na universidade por futuras professoras de Matemática revestidas 

de suas feminilidades traz olhares específicos sobre a própria disciplina, tanto para o 

ensino quanto para a aprendizagem: 

 
É urgente que todas compreendamos que falar de mulheres no plural, de 
feminilidades, não é um mero slogan. Nossas experiências diversas exigem 
diferentes teorizações e demandas políticas dentro do feminismo. Manter a 
pluralidade de vivências no caleidoscópio feminista significa entender que, 
apesar de diferentes, conectamo-nos com estruturas de opressões 
semelhantes, tais como o patriarcado, o machismo e o sexismo, que, no 
decorrer da história, vêm subjugando socialmente as experiências femininas. 
(NASCIMENTO, 2021, p. 22). 

 

Ao falar das outreridades, aqui, interessa-nos reafirmar seus “direitos de 

aparecer”, sendo esta a exigência, no espaço público, de representar corpos em 

existências plurais em busca do reconhecimento e da valorização (BUTLER, 2018). 

Licenciandas em Matemática, nesse cenário, guardam muitas expectativas quando se 

trata de futuro profissional, conforme veremos na análise de dados, mais do que 

aquelas que são consideradas corpos inteligíveis. 

 

 

 3.4 Diferentes corpos na sala de aula de Matemática 

 

As identidades são representações diferenciadas que geram conflitos e 

estabelecem relações de poder, produzindo efeitos sociais. Algumas dessas 

representações ganham tanta força que passam a se tornar uma realidade, passam a 

falar pelos outros ao formarem grupos de luta. Por esse motivo, as identidades 

culturais e sociais são políticas (LOURO, 2000). 

Diante de um histórico de repressão sobre as mulheres, estar nas ciências ditas 

exatas e exercer uma profissão dentro daquelas que são denominadas de “profissões 

de cuidado” é, de fato, um ato político. De que maneira, então, “empoderamos” nossas 



67 
 

alunas e abrimos as portas para que elas possam nos ajudar a derrubar essas 

barreiras? Defendemos a matemática na sua racionalidade hegemônica ou 

acreditamos na matemática como produção humana e, portanto, com intencionalidade 

política e que (d)escreveu, também, a história dos nossos corpos? 

Nossa prática, enquanto professoras de Matemática, traz reflexões a respeito 

de como ensinamos e como falamos (sobre) matemática. Precisamos desconstruir 

esse viés homogêneo e eurocêntrico de ensino que aborda e produz somente 

masculinidades. Então, de que forma produzimos esses discursos no exercício das 

nossas atividades? 

Butler (2018) salienta que a performatividade é uma forma de nomear um tipo 

de poder, de produção de regulamentações, que produz uma nova situação e aciona 

efeitos. Le estudiose afirma que a linguagem deve ser observada na maneira pela 

qual atua, ou seja, da maneira satisfatória esperada por um determinado sistema 

político. Elu dá exemplo com o enunciado de um médico ao anunciar o sexo de uma 

criança que acaba de nascer: se é menino ou menina sob a norma estabelecida pelo 

Estado, uma espécie de inauguração do gênero. Assim, “a performatividade 

caracteriza primeiro, e acima de tudo, aquela característica dos enunciados 

linguísticos que, no momento da enunciação, faz alguma coisa acontecer ou traz 

algum fenômeno à existência” (BUTLER, 2018, p. 33). Trata-se, então, de uma boa 

maneira de dizer que um enunciado é responsável por uma série de consequências. 

Um enunciado é válido se não houver contradição performativa. Contradizer a 

performatividade é insurgência política necessária para efetivar mudanças que 

levarão ao exercício da liberdade e igualdade diante de uma autoridade: “A 

contradição deve ser apoiada, exposta e trabalhada no sentido de algo novo” 

(BUTLER, 2007, p. 66-67). 

Então, cabe a nós, docentes, sermos insurgentes. Estamos lidando com corpos 

públicos, performativos e performados que “se põe[m] em risco de se tornarem a 

agência e o instrumento” (BUTLER, 2004, p. 28) de toda vulnerabilidade e submissão 

exercida sobre eles. Ainda de acordo com Butler, o corpo do outro é e não é meu. A 

vulnerabilidade intercede no corpo e, consequentemente, na forma de vivenciar 

política. Ela precisa ser reconhecida para trabalhar com ética e com reflexões. Sendo 

assim: 

 

Pedir reconhecimento, ou oferecê-lo, é precisamente não reconhecimento 
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pelo que já se é... solicitar um devir, instigar uma transformação, peticionar o 
futuro sempre em relação ao outro. É também apostar o próprio ser e a 
próprias persistência do próprio ser na luta pelo reconhecimento. (BUTLER, 
2004, p. 45)   

 

Reconhecer a vulnerabilidade em nossas alunas é oportunizar um ambiente 

que promova contextos de aprendizagem que possibilitem abordagens pedagógicas 

que abarquem mecanismos de gênero. Em Luis Leyva (2017), esses mecanismos 

foram encontrados em pesquisas sobre o tema e estão relacionados a processos de 

desempenho em tarefas de Matemática (raciocínio espacial, resolução de problemas), 

fatores psicossociais (atitudes matemáticas, professor, pais e suas expectativas) e 

influências contextuais (normas culturais, currículo e instruções). 

Dessa maneira, podemos refletir o quanto é importante considerarmos nossas 

atuações tanto linguísticas quanto corpóreas na sala de aula. Butler afirma que a 

performatividade corpórea, diferentemente da performatividade linguística, é aquela 

que acontece de maneira coletiva. Ela nem sempre necessita de palavras e atua de 

maneira a “reconstituir as formas plurais de atuação de práticas sociais de resistência” 

(BUTLER, 2018, p. 14). Isso nos traz o entendimento de que a performatividade 

também funciona ou pode funcionar na contramão das normas. 

Vimos, durante esta leitura, como “a matemática” se comportou na história em 

relação à figura da mulher cis e branca. Também relembro nosso interesse em discutir 

os corpos abjetos que não foram assuntos comuns ou presentes quando tratamos de 

matemática. Contudo, esses corpos estão ocupando seus espaços e adentrando nas 

áreas científicas e, naquilo que nos diz respeito, no Ensino de Matemática. Performam 

e lidam subversivamente com a performatividade no viés linguístico e corpóreo. Então, 

como esses corpos produzem em nossas salas de aula? Como esses enunciam, 

falam matemática?  

Esses corpos são políticos. Butler (2018) afirma que nem todos aparecem, mas 

são representados e, com isso, ganham força coletiva. Isso significa que tal pretensão 

vai para além do que é dito: 

 
Portanto, esse movimento ou inércia, esse estacionamento do meu corpo no 
meio da ação do outro, não é um ato meu ou de outros, mais alguma coisa é 
que acontece em virtude da relação entre nós, surgindo dessa relação frases 
equívocas entre o eu e o nós (BUTLER, 2018, p. 14). 

 

Nesse sentido, ao pensarmos na busca por direitos desses corpos, 

consideramos como Butler (2021) aponta que a política gera funções jurídicas e 
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produtivas sobre os sujeitos. No caso do poder jurídico, ele vai produzir 

representações, pois as noções jurídicas de poder as regulam na vida em que estão 

encadeadas a uma estrutura política na qual se retrata e se escolhe. Dependendo 

dessa estrutura política, ela exclui ou inclui, deixando os corpos vulneráveis às suas 

vontades. Mais do que nunca, corpos precisam ser políticos. 

A partir do momento que quem ensina Matemática é um corpo negro e/ou trans, 

por exemplo, temos essa representação que ganha força coletiva, uma subversão 

diante de um histórico no qual o entendimento de “quem pode ensinar” exige 

reformulação desse lugar que já era negado ao corpo inteligível da mulher cis. Olhares 

e comentários são lançados a esses outros corpos, assim como questionamentos 

sobre a credibilidade. É um lugar em que, para ficar, é preciso resistir. Essa 

representatividade no ambiente de ensino posiciona a matemática em lugares nunca 

vistos antes. 

Conforme Butler (2021), corpos abjetos sofreram e sofrem da precariedade que 

faz aumentar a sensação de a pessoa ser dispensável ou descartável, estabelecendo 

desigualdades sociais. Nesse sentido, o corpo também representa um apelo político 

a partir do momento em que está na luta contra essa precariedade que é responsável 

por estabelecer o (não) valor de mercado que é lançado sobre ele. 

Diante desse entendimento, esse valor que é lançado sobre os corpos 

influencia na maneira de se relacionar com a matemática, aprendendo-a e ensinando-

a? Docentes têm forte influência na aprendizagem de seus estudantes no 

desenvolvimento de atitudes matemáticas e atribuem concepções de gêneros ao 

ensino e, em sua maioria, constroem lugares demarcados diante de uma 

heteronormatividade assídua e presente em nossa sociedade, produzindo 

masculinidades e feminilidades no decorrer do ensino (WALKERDINE, 2005; SOUZA; 

FONSECA, 2010). 

Em se tratando dessa relação disposta no ensino entre docentes e estudantes, 

a pesquisa de Valerie Walkerdine (2005) delineia como a habilidade matemática é 

reconhecida por professores e professoras. Em seu trabalho, esse reconhecimento 

provém de uma masculinização e dicotomias do tipo “bom em matemática” versus 

“não é bom em matemática”, “matemáticos” versus “não matemáticos”, “trabalho 

árduo” versus “trabalho de talento” fazem parte de identidades de gênero 

masculinizadas e feminilizadas em matemática, mostrando que meninas e mulheres 

precisam provar, o tempo todo, com seus esforços, que são dignas e que “trabalham 
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duro” para promover aprendizagem em matemática.  

Esse é um dos apontamentos que nos fazem refletir o porquê ser tão relevante 

trazer o ensino da matemática para o debate de gênero, pois: 

 
Adotar gênero como categoria de análise na Educação Matemática requer e 
aguça, ainda, nossa atenção para o fato que o gênero é produzido em 
práticas sociais, que se convertem em práticas masculinizantes e 
feminilizantes. Assim, cabe reconhecer que, em nossas salas de aula e 
naquilo que as compõem (gestos, palavras, silêncios, ritos, olhares, materiais, 
modos de organizar, modos de ensinar matemática, concepções de 
aprendizagem etc.) e em nossas pesquisas (mesmo quando se ocultam as 
relações de gênero), são produzidas identidades masculinas e femininas 
(SOUZA; FONSECA, 2010, p. 29). 

 

Existe um discurso de racionalidade que transgride as barreiras do sexo a partir 

do ponto em que uma mulher segue carreira nas “ciências duras” ou quando uma 

menina é tão boa em Matemática. Um olhar de masculinidade é projetado sobre elas, 

olhar este que faz parte de uma performatividade existente na Educação Matemática. 

Assim, Walkerdine (2005) traz o “problema” de gênero na Educação 

Matemática, que aborda pautas como meninas, mulheres e feminilidades na 

construção de práticas educacionais matemáticas. Seu trabalho sempre entrelaça 

questões de raça e classe. Ela aponta as diferenças significativas entre homens e 

mulheres que atuam no campo da Matemática e das ciências em geral, além de 

discutir considerações de docentes que alegam desempenhos piores de mulheres e 

meninas em atividades que envolvam matemática. 

Para a autora, a diferença de gênero não aparece em simples afirmações, mas 

em dados estatísticos. Sua curiosidade é buscar respostas para o que realmente pode 

justificar esses dados. Em sua pesquisa com diferentes turmas da educação básica, 

desde a educação infantil até o ensino médio, ela acompanhou todo o processo de 

formação por décadas e detectou que docentes homens e mulheres que ensinavam 

Matemática, participantes de sua pesquisa, ampliavam as suas declarações sobre os 

meninos e se limitavam ao falar das meninas, como se ameaçadoras fossem: 

 
Além disso, o domínio da matemática foi transformado de uma atividade 
simples nos meninos, e travessura como potencial à ideia de que eles 
deveriam desafiar as regras do discurso matemático em si, mas não os da 
sala de aula. A ideia de 'talento' e ‘Brilho’ foi associado a uma certa forma de 
desafiar o poder de saber do professor. Os meninos que fizeram isso 
receberam a homenagem ‘brilhante’ (WALKERDINE, 2005 p.169, tradução 
nossa). 

 

Enquanto isso, o discurso para as meninas era voltado para a sociabilidade, ou 
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seja, não existia o quesito específico para as aulas de Matemática. Qualquer 

comportamento tomado fora do estereótipo de gênero dado às meninas era tomado 

como sinal de que seu comportamento era masculino. As diferenças pregadas peles 

própries professories não oportunizaram a autonomia das meninas, que só 

encontravam dentro de casa, fazendo serviços domésticos com suas mães, inclusive, 

aprendendo matemática com esses afazeres também, pois existem os significados 

matemáticos que envolvem a regulamentação doméstica e as atividades diárias.  

Na percepção de Walkerdine (2005), as meninas caminharam entre o bom e 

mau desempenho, numa luta árdua de ocupação de poder, entre normalidade e 

patologia. No ensino fundamental, elas começam a vivenciar a dicotomia 

intelectualidade/feminilidade. No ensino médio, ao longo do primeiro ano, elas se 

encontram à frente dos meninos, mas passam a receber olhares pejorativos. 

Percebemos, nesse ponto, algo que recai em nossa história de séculos passados, 

quando nossos corpos passam pelo processo de objetificação no intuito de silenciar-

nos. Isso continua até os dias atuais. 

Walkerdine (2005) sugere que todos os métodos adotados pelas meninas no 

desenvolvimento do conhecimento matemático, de acordo com o olhar de 

professories, não eram corretos, pois se baseavam no estereótipo de que as meninas 

são ambiciosas, trabalhadoras e esforçadas. Os meninos, por sua vez, demonstravam 

talento especial, não se preocupavam em “enfeitar” e caprichar demais nos trabalhos, 

assumiam riscos e trabalhavam com seriedade e responsabilidade; suas 

preocupações eram as ideias matemáticas. O que a pesquisadora percebia no 

comportamento dessas meninas, diante desse reflexo, era que elas se tornavam 

ansiosas e inseguras com a Matemática e eram acusadas de representação excessiva 

em seus trabalhos, dando mais valor às ornamentações do que à solução matemática 

em si. 

A autora discursa sobre a razão, diferenciada entre homem e mulher, e que não 

há que se falar em neutralidade de sexo, por conta das posições que os sujeitos 

ocupam historicamente. A filosofia discutiu a razão como objeto científico 

masculinizado. O corpo feminino veio se tornar ciência recentemente, desconstruindo 

a ideia de que as mulheres têm a afetividade e homens têm a razão. O conceito de 

razão foi incorporado para o controle natural. Em outras palavras, a racionalidade é 

renascimento do eu pensante que exclui a mulher, fazendo parte somente do universo 

masculino, sendo a mulher subserviente, submetida ao poder e voltada para as 
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funções específicas já comentadas. 

A classificação da ciência como dura ou não guarda a intencionalidade de 

determinar quando uma ciência é masculina ou feminina. Assim, na construção social 

que temos, a ciência dura sempre se relaciona ao masculino e as artes, não 

classificadas como tal, ao feminino. É relevante pensar como essas afirmações foram 

sustentadas. Elas minimizam as mulheres diante da racionalidade e da ciência. 

Contudo a mudança dessa visão não pode ficar só nos argumentos, mas nas atitudes 

a serem tomadas. A ideia é focar na efetiva força que os erros findados nos 

estereótipos provocam para o futuro da espécie e nos corpos femininos. A mulher se 

encontra do outro lado do poder e da verdade científica (WEINREICH-HASTE apud 

WALKERDINE, 2005). É importante enfatizar que Weinreich-Haste, conforme 

Walkerdine não quer, com isso: 

 
[...] afirmar uma matemática essencialmente feminina, embora pensemos que 
alguns aspectos da matemática podem ser alterados. Nem pensamos que a 
causa seja mais bem servida postulando nossa proximidade com a natureza, 
que é exatamente onde já estivemos. Isso não nos impede de subverter essa 
posição e usá-la como ponto de resistência. Acho que as intervenções podem 
ser feitas na matemática escolar” (WALKERDINE, 2005, p. 171, tradução 
nossa). 

 

Sobre a ótica por parte de discentes diante do ensino de matemática escolar, o 

trabalho de Anna Lydia Azevedo Durval, Bruna Dayana Lemos Pinto Ramos e Jéssica 

Maria Oliveira de Luna (2022) detectou as manifestações de feminilidades e 

masculinidades nos discursos de estudantes participantes. As autoras elaboraram um 

questionário com quatorze perguntas tensionando gênero/matemática para turmas de 

oitavo e nono anos. Observaram que, nas falas das e dos estudantes, há concordância 

com a não existência da diferença entre homens e mulheres na aprendizagem de 

ciências exatas e matemática. No entanto, mesmo com as meninas identificando em 

si mesmas características que acreditam ser importantes para um bom desempenho 

nessas áreas em questão, a maioria delas não se imagina seguindo uma carreira em 

exatas. Tanto as alunas quanto os alunos se incomodaram com o estereótipo de que 

certas características, como inteligência e raciocínio lógico, são exclusivas de 

homens.  

Podemos inferir, desde então, que os discursos de professories parecem nos 

surpreender ainda mais em pesquisas de gênero. A educação cispatriarcal é aquela 

que preserva o status quo, colocando cada um em seu lugar. Então, reproduzimos 
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isso de geração em geração em nossa docência, até sem perceber. Para hooks 

(2020), a educação ainda se encontra nesse viés e é doutrinada nos moldes coloniais 

da branquitude e da masculinidade. Precisamos refletir sobre essa questão: 

 
Qualquer que fosse a ênfase na cultura do dominador (machismo, racismo, 
homofobia etc.), até muito recentemente quase todos os professores eram 
protagonistas no reforço, na promoção e na manutenção dos preconceitos. 
Portanto, na maioria das salas de aula, valores como honestidade e 
integridade não estavam no cerne do aprendizado. E, apesar das 
intervenções, várias salas de aula não mudaram. Não é possível mudá-las se 
os professores não estiverem dispostos a admitir que ensinar sem 
preconceitos exige que a maioria de nós reaprenda, que voltemos a ser 
estudantes (HOOKS, 2020, n.p.). 

 

bell hooks (2020) coloca a importância da docência para enfrentar a cultura 

dominante em sala de aula e como é importante que nos abramos para novos 

aprendizados e reflexões. Como professoras de Matemática, também devemos 

lembrar, conforme o breve histórico apontado aqui, que matemáticas ocidentais 

surgiram dentro de uma branquitude que fazia parte da aristocracia europeia. Pensar 

nessa ótica diferencia a forma como ensinamos nossas alunas e, se ocupamos o 

espaço da negritude, como essa Matemática nos foi ensinada. 

Exemplos como Katherine Johnson, Mary Jackson e Dorothy Vaughan só 

vieram ganhar visibilidade no filme Estrelas Além do Tempo (2017) graças à luta das 

mulheres negras nos últimos anos. As três profissionais computadoras contribuíram 

significativamente para a engenharia espacial na NASA (National Aeronautics and 

Space Administration) por meio dos seus conhecimentos matemáticos. Nesse sentido, 

pensar em representatividade numa sala de aula de Matemática, campo que abarca 

a pluralidade de conhecimento, vivências e subjetividades, torna salutar planejarmos 

uma aula em que há espaço para o diálogo e visibilidade de todas, todes e todos os 

estudantes. Se nos propormos a um ensino para a resistência, então, devemos dar a 

oportunidade de maneira justa para todos os valores que encontramos nesse espaço 

de aprendizagem. 

Diante de um quadro histórico em que fomos cerceadas no conhecimento e até 

no próprio corpo, podemos entender como nossos papéis como professoras de 

Matemática podem agir socialmente e como os corpos subversivos dessas 

professoras podem fazer a diferença considerável no ensino. 

Lélia Gonzalez (2020) chama atenção para o sistema escolar que se revela em 

suas práticas racistas ao se encaminharem crianças para psiquiatras e psicólogos 
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com perfil de desajustadas, dispersivas, pouco inteligentes e indisciplinadas, sem 

contar com as representações em livros didáticos, conduta de professories, vivências 

no recreio etc. Todo esse pacote constrói adultes que, no ensino superior, não se 

veem como negres. “Em termos de educação, por exemplo, é importante enfatizar que 

uma visão depreciativa dos negros é transmitida nos textos escolares e perpetuada 

em uma estética racista constantemente transmitida pela mídia de massa” 

(GONZALEZ, 2020, p. 160). As meninas negras são submetidas à perda das suas 

próprias identidades, pois o exemplo de ideal conquistado é o branco burguês. A 

autora aponta que a ideologia trabalhada na escola e o trabalho infantil são os 

principais responsáveis pela evasão escolar das crianças negras. 

É de grande importância destacar, também nesse contexto, o olhar de Lélia 

Gonzalez (2020) ao afirmar que pessoas negras tinham dificuldades de chegar no 

ensino médio na década de 1980 e que não havia possibilidades para estudarem em 

universidades. Saffioti (2013), por sua vez, menciona que, durante o período do 

“Milagre Brasileiro”, a força de trabalho das mulheres dobrou (1970-1976) e o número 

de mulheres quintuplicou nas universidades (1969-1975), fazendo parte do período 

mais marcante e favorável à mulher brasileira, tornando possível que saísse das 

posições menos qualificadas para ocupar as mais modernas no trabalho. No entanto, 

como Gonzalez (2020) mostra, esse quadro não incluiu as mulheres negras. Durante 

o período, quatro quintos das mulheres negras ainda ocupavam os trabalhos manuais. 

Mulheres negras com nível superior representavam 2,5%, enquanto as brancas 

correspondiam a 8,8%. 

Em seus estudos, a pesquisadora aponta aspectos relevantes da imposição de 

um capital monopolista que prejudica a produção nas regiões subdesenvolvidas, 

formando massa marginal e dependência neocolonial (GONZALEZ, 2020). Nesse 

contexto, três processos de acumulação (capital comercial, industrial competitivo e 

industrial monopolista) ficam subordinados ao capital industrial monopolista, 

produzindo variados processos históricos que fazem emergir a desigualdade de 

maneira permanente, gerando a massa marginal considerada supérflua, bem como o 

restante de uma superpopulação relativa devido ao processo hegemônico de 

acumulação. Ou seja, emerge uma população que vive do subemprego, em que o 

gênero e a etnia ganham presença e a força de trabalho principal: as mulheres negras. 

Após a proletarização de pessoas negras durante a urbanização do sudeste 

que ocorreu no período de 1930 a 1950, essa população não tinha acesso ao ensino 
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médio, nem à universidade, sendo excluída do processo educacional. Isso 

influenciava na diferença de renda entre pessoas brancas e negras ao adentrarem no 

mercado de trabalho, evidenciado que, para a população negra, não houve avanço 

durante esse processo histórico na região (GONZALEZ, 2020). 

A estudiosa explica que, com a ampliação de determinados setores industriais 

beneficiados com a modernização, na década de 1950, houve o fechamento de muitas 

indústrias têxteis, o que fez, ainda, com que a mulher negra perdesse seu lugar na 

classe operária, sem acesso aos serviços burocráticos que passaram pelo processo 

da feminização. Isso ocorreu porque da mulher negra se exigia a escolaridade e “boa 

aparência” para lidar com o público.  

Sobre a questão da aparência, a autora faz referência à mulher branca, 

apontada como “adequada” numa sociedade em que o racismo se fincava como 

ideologia de base (GONZALEZ, 2020). Nesse cenário, a classe média aumentou, mas 

a mulher negra ficou de fora desse lugar, como parte da massa marginal, sujeita às 

famílias brancas por depender dos serviços domésticos oferecidos a ela, 

possibilitando a antecipação da patroa num tipo de subordinação feminina. O papel 

desvalorizado e naturalizado que foi ocupado pela mulher negra, Gonzalez (2020) 

define como racismo cultural. Foi nesse lugar que a sociedade brasileira colocou a 

mulher negra ocupando os papéis da doméstica e da “mulata”, sendo este último um 

papel de entretenimento para o lazer da branquitude. 

Gonzalez (2020) aponta que o racismo define como o conhecimento científico 

se estabelece localmente ao citá-lo na forma de segregação explícita, como 

aconteceu nos EUA, e como denegação, modo ocorrido aqui no Brasil. No primeiro 

caso, a produção científica dos negros foi visada como “avanço, autonomia, inovação, 

diversificação e credibilidade nacional e internacional” (GONZALEZ, 2020, p. 132). 

Trata-se de um tipo de racismo objetivo e direto que possibilitou a afirmação imediata 

das identidades dos grupos considerados “inferiores”, unindo a comunidade negra na 

luta contra a massiva opressão que era realizada. Já no segundo caso, a influência 

da suposta democracia racial e da ideologia do branqueamento contribuíram para um 

tipo de invisibilidade naturalizada. 

À luz de seus estudos, entendemos como o mito da democracia racial funciona 

em nível público e o branqueamento em nível privado, diante da reprodução de falas 

que expõem estereótipos sobre as pessoas negras, como, por exemplo, os atributos 

corporais referentes a força e resistência física, ritmo e sexualidade, fincados como 
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os lugares adequados às pessoas negras caso haja algum tipo de mobilidade social. 

Esse domínio é estabelecido para internalizar e reproduzir valores dos brancos 

ocidentais. Assim, Gonzalez (2020) expõe que, apesar da produção sociocultural 

brasileira girar em torno da herança africana, a superioridade europeia colonialista se 

impõe nas instituições pertencentes à cultura e à educação, pois: 

 
O sistema educacional é usado como aparelhamento de controle nessa 
estrutura de discriminação cultural. Em todos os níveis do ensino brasileiro – 
elementar, secundário e universitário – o elenco das matérias ensinadas [...] 
constitui um ritual de formalidade e da ostentação da Europa e, mais 
recentemente, dos Estados Unidos. Se consciência é memória e futuro, 
quando e onde está a memória africana, parte inalienável da consciência 
brasileira? Onde e quando a história da África, o desenvolvimento de suas 
culturas e civilizações, as características do seu povo foram o são ensinados 
nas escolas brasileiras? Quando há alguma referência ao africano ou ao 
negro, é no sentido do afastamento e da alienação da identidade negra 
(NASCIMENTO apud GONZALEZ, 2020, p. 39). 

 

As colônias herdam as ideologias colonizadoras por serem “herdeiras históricas 

das ideologias da classificação social (racial e sexual), bem como técnicas legais e 

administrativas das metrópoles ibéricas, as sociedades latino-americanas não 

puderam deixar de se caracterizar como hierárquicas” (GONZALEZ, 2020, p. 143). 

Tratam-se de sociedades estratificadas racialmente, nas quais há mais de cem 

dominações de cores que dispensam a presença de mestiços, negros e indígenas 

porque os brancos estão nos grupos dominantes, o que nos leva a refletir sobre o 

lugar da mulher negra nos contextos da ciência e da educação. 

Até aqui, percebemos que a educação de mulheres negras e brancas teve um 

processo de construção consideravelmente diferenciado. Enquanto mulheres brancas 

eram educadas numa perspectiva moral e religiosa para que fossem preparadas para 

os cuidados do lar e do casamento, mulheres negras não eram consideradas nesses 

espaços. Enquanto aquelas lutavam pela independência financeira no mercado de 

trabalho, subalternizavam estas em suas casas com serviços domésticos. Diferentes 

lugares. Diferentes lutas. 

Com isso, entendemos que, de certa forma, a educação também se encontra 

imbuída de políticas de dominação. Viviane Vergueiro (2016) esclarece, em seu 

trabalho, que a escola é um espaço de poder cisnormativo que produz a pedagogia 

de gênero, dando origem à violência e à exclusão de pessoas trans e travestis. A 

consequência disso ultrapassa o silenciamento e a ocultação desses corpos, pois 

essas pessoas acabam se evadindo das instituições. Trata-se de um espaço que gera 
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colonialidades do saber “como as exotificações e utilizações colonialistas destas 

diversidades a partir de determinadas epistemologias que nos fazem, por vezes, ter 

abalada a confiança em suas relevâncias” (VERGUEIRO, 2016, p. 78). Isso faz com 

que muitas alunas travestis abandonem seus estudos ou se assujeitem às suas 

normas para tentar findá-los (ANDRADE, 2015). 

Vale destacar que a ideia do que é cisnormativo, também conhecida como 

normatividade cisgênera, refere-se a uma normatividade de gênero que está atrelada 

ao conceito de cisgeneridade, que é 

 
utilizado fundamentalmente para se pensarem formações corporais e 
identidades de gênero naturalizadas e idealizadas, é que se pretende 
caracterizar uma normatividade de gênero – a cisnormatividade, ou 
normatividade cisgênera – que exerce, através de variados dispositivos de 
poder interseccionalmente situados, efeitos colonizatórios sobre corpos, 
existências, vivências, identidades e identificações de gênero que, de 
diversas formas e em diferentes graus, não estejam em conformidade com 
seus preceitos normativos (VERGUEIRO, 2016, p. 43). 
 

Em outras palavras, a categoria cisgênero indica que a pessoa tem o gênero 

em conformidade com o que lhe foi atribuído ao nascimento, aquela aceita como 

“normal” no âmbito escolar. Ao contrário, a violência física e/ou psicológica passa a 

ser comum nos corpos dissidentes dentro da escola, como afirmou Thiffany Odara 

(2020): “[...] Sendo assim, o tempo passa, mas o alvo continua sendo o mesmo, as 

pessoas negras, gordinhas, com deficiências, ou até mesmo, aqueles que apresentam 

traços de sexualidade e gêneros “fora do padrão” (p. 85). 

A prática do bullying e a falta de respeito dentro da escola só aumenta sobre 

esses corpos dispostos de gêneros dissidentes e as diferenças estão passando 

despercebidas, inclusive, na prática de alguns docentes. A escola, então, precisa 

assumir o seu real papel de transformadora para a vida dentro do contexto da 

diversidade, visando ao desenvolvimento dos seus estudantes a fim de promover 

plena inserção na sociedade (ODARA, 2020). 

Sobre um outro ponto de vista, a escola também pode ser considerada um 

espaço de possível intervenção pautada numa teoria pedagógica libertadora, 

conforme sugere Maria Clara Araújo dos Passos (2022). Além disso, a estudiosa 

afirma que não há neutralidade nessa questão, pois a educação, segundo ela, “[...] é 

compreendida, também como produtora de certos ‘mecanismos sacrificiais’ 

institucionais – aqueles que tornam insustentável a permanência dessas/es 

‘Outras/os’ nos espaços educativos” (PASSOS, 2022, p. 44).  
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Vergueiro salienta “o propósito de legitimar e valorizar outras vozes dentro das 

diversidades corporais e de identidades de gênero” (2016, p. 152) como uma maneira 

de combater as opressões vividas por essas pessoas. Essa questão, apontada em 

seu trabalho, faz-nos refletir sobre quantos silenciamentos foram provocados nesse 

espaço e quantas oportunidades foram tiradas de corpos trans e travestis.  

A estudiosa traz a reflexão sobre a colonialidade do saber como partícipe do 

cistema19 e aponta as perspectivas de decolonialidade baseada nos argumentos 

discursivo, material e cultural que vão na contramão dos conhecimentos 

epistemológicos acadêmicos coloniais que são baseados no conhecimento médico e 

biológico, por exemplo. Trata-se de um exercício de transgressão ao considerar as 

questões socioculturais quando falamos em educação. Dessa forma: 

 

Os enfrentamentos às cisnormatividades em cistemas acadêmicos devem 
estar atravessados, portanto, tanto pelo reconhecimento destes saberes já 
produzidos em vários espaços por pessoas de corpos e identidades de 
gênero diversas [...] envolvendo similarmente os conhecimentos das ruas e 
pistas, as contações e babados trans e travestis), quanto pelo seu acesso e 
permanência a estes cistemas, implicando em transformações institucionais 
decorrentes deste reconhecimento e destas inserções na academia. Estes 
enfrentamentos decoloniais, constituindo-se como elementos necessários ao 
desmantelamento destas normatividades, podem ocasionar re+definições 
epistemológicas que sejam (mais) relevantes a estas diversidades, e 
re+definições na alocação de recursos destinados a pesquisas a seu respeito 
(VERGUEIRO, 2016, p. 79). 

 

Nesse sentido, vale refletirmos que os corpos trans e travestis trazem para a 

docência da Matemática possibilidades de ensino que podem ir na contramão das 

práticas dominantes quando pensamos na perspectiva da inclusão e do 

reconhecimento desses corpos. Em Passos (2022) encontramos a discussão sobre a 

inserção desses corpos nas universidades e como colocam as epistemologias 

hegemônicas em questionamentos, fazendo repensar o currículo que sofreu com o 

silenciamento colonial e se posicionou na contramão das pluralidades de vidas. Eles 

estão para além do campo de conhecimento justamente por se apresentarem como 

corpos políticos, como vimos em Butler (2018). Ou seja: 

 

 
19  Caracteriza um “[c]istemamundo ocidentalizado/cristianocêntrico moderno/colonial 
capitalista/patriarcal” que produz “hierarquias epistêmicas” em que perspectivas não cisgêneras são 
excluídas, minimizadas, ou silenciadas. A corruptela ‘cistema’, entre outras corruptelas do tipo, têm o 
objetivo de enfatizar o caráter estrutural e institucional – ‘cistêmico’ – de perspectivas cis+sexistas, para 
além do paradigma individualizante do conceito de ‘transfobia’” (GROSFOGUEL apud VERGUEIRO, 
2016, p.15). 
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Ao/os responsáveis pela produção intelectual hegemônica, assim como 
educadoras/es-pesquisadoras/es em formação, devem ter em mente que, 
para além dos saberes que estão nos currículos oficiais, outros são gestados 
em sindicatos, cursinhos pré-vestibulares, coletivos estudantis e políticos, 
equipamentos culturais autônomos, quilombos urbanos, entre outros espaços 
de criação e reexistências (PASSOS, 2022, p. 32). 

 

Quando nos revestimos desse estado autotransformador, enquanto docentes 

em Matemática, demonstramos uma prática insurgente que se delineia como uma 

atitude de humanizar o ensino, o que bell hooks (apud PASSOS, 2022) chamou de 

“transição de objeto para sujeito”, ou seja, um ato de deslocar esse sujeito do 

silenciamento para o seu lugar de fala, revelando a voz que liberta e que adentra em 

seu lugar de protagonismo. 

Andrade (2015), em seu trabalho, também salienta que, diante desses corpos 

imersos nos caleidoscópios identitários, a escola não detém absoluto controle sobre 

seus sujeitos, o que faz seus corpos oscilarem entre o assujeitamento e a resistência. 

Assim, a instituição encontra-se na linha tênue entre conhecimento e reconhecimento, 

currículo oficial e currículo oculto, repensando seu papel diante de uma pedagogia 

transgressora, o que sugere que os espaços das salas de aula são espaços de 

transformações sociais. 

Em seu trabalho, conta que seu lugar de fala na escola foi conquistado e 

reconhecido porque ocupava uma posição de destaque em trabalhos nas feiras 

estaduais, além de ajudar seus colegas com conteúdo. Tratava-se de um lugar de 

poder do qual, segundo ela, soube aproveitar (ANDRADE, 2015). A escola e os 

estudos tornaram-se suas bases que fincaram seu futuro numa posição que nunca 

havia sido ocupada por uma travesti anteriormente. Seu lugar, enquanto professora, 

foi sempre o de reafirmar sua sexualidade e sua identidade travesti diante de seus 

estudantes. Com competência, conquistou a comunidade escolar, apesar de conflitos 

com alguns profissionais locais, mas utilizava-se da sua voz para então desconstruir 

os preconceitos. 

A pesquisadora comenta que gestories e coordenadories escolares não 

conseguem diferenciar as identidades gays das travestis. Além disso, também há a 

possibilidade da identidade travesti não estar representada nos corpos estudantis. Ela 

coloca que o número de travestis na escola pode ser maior do que define nossos 

olhos. Diante dessas informações, repensar nossas práticas docentes homogêneas e 

hegemônicas é de grande importância se quisermos lutar por uma sociedade justa 
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para todas, todos e todes. 

O corpo da travesti leva a escola a ser reinventada, exige fluidez, refaz suas 

cartografias e espaços geográficos (no caso dos debates do banheiro, por exemplo), 

questionando seu caráter panóptico e adestrador (ANDRADE, 2015). Nesse lugar, 

onde ensinamos matemática, esse corpo também nos trará questionamentos sobre 

nossa prática de ensino. 

Os caminhos dos saberes decoloniais expostos por Vergueiro (2016) como 

desobedientes diante do cistema escolar e universitário são válidos quando olhamos 

para nossa prática docente em Matemática ao reconhecermos nossa área na 

perspectiva dominante, como parte dos projetos coloniais produzidos por homens 

brancos-europeus. Dessa forma, ter um olhar para as diversidades corporais e 

identidades de gênero ao ensinar matemática é atuar subversivamente em prol da 

diversidade que temos em sala de aula. 

Precisamos pensar na nossa prática sobre o olhar de corpos que trazem 

“padrões de exclusão social”, buscando trabalhar as pluralidades, valorizando as 

diferenças como uma maneira de não nos assujeitarmos ao que as normas 

dominantes esperam da nossa docência fundada na perspectiva colonialista. É salutar 

descolonizar o saber para promover uma educação antirracista e inclusiva, 

transgredindo as fronteiras do que nos foi imposto (ODARA, 2020), principalmente 

dentro da área da Educação Matemática. Considerar “[...] a Pedagogia da 

Desobediência que carrega em seu bojo elementos elaborados a partir da 

insubmissão a uma ordem cisgenerificada [...]” (ODARA, 2020, p. 93), é, na verdade, 

colocar em prática a função transformadora da escola. Ainda segundo Odara: 

 
[...] a Pedagogia da Desobediência nasce pelas entranhas do movimento de 
travestis, como uma perspectiva de educação cuja a interação é confrontar 
toda marginalização de corpos dissidentes nos espaços educacionais. Uma 
perspectiva nascida da negação social, o que faz dessa negação o fio 
condutor para uma perspectiva educacional desobediente e travestilizada. A 
Pedagogia da Desobediência nasce mergulhada em perspectiva da 
pedagogia feminista decolonial [...], ou seja, “procurar acima de tudo o 
desenvolvimento da capacidade de (re)pensar o mundo e questioná-lo todo” 
(2020, p. 94). 

 

É nesse entendimento de estar no mundo como mulher, num corpo que fala e 

que atua num campo opressor cis-heteronormativo branco, que a professora de 

Matemática atua. Ao entendermos que nossos corpos revelam o que é ou não 

conveniente ser no mundo, em um cenário cercado por interesses políticos e 
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socioculturais que nos moldaram conforme as inclinações do sistema do 

cispatriarcado, tendemos a nos posicionar enquanto resistência e no lugar de 

sororidade. Na contramão das vontades da sociedade cispatriarcal, ser uma 

professora de Matemática requer esses quesitos para que possamos trabalhar as 

diferenças e falar de uma (educação) matemática para a justiça social. Sabendo que 

se trata de um assunto imbuído de especificidades, não há como pensar nesta 

pesquisa com um olhar desconexo das mulheres e, para tal, avançaremos para o 

próximo capítulo apontando os caminhos que serão considerados para ouvir 

licenciandas em Matemática sobre seus percursos formativos diante de suas 

mulheridades. 
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4 MEDOTOLODIA DA PESQUISA  

 

Neste capítulo, abordaremos os caminhos que foram tomados para descrever 

a nossa trajetória de pesquisa, com informações de como essa investigação se formou 

dentro de um viés feminista, havendo de se tomar destaques relevantes para o 

entendimento do elemento “mulher” como uma categoria histórica e mutante e, assim, 

compreender a escolha da metodologia aqui referenciada. 

Em determinado momento da história, a mulher tinha uma relação biológica 

atribuída aos seus órgãos sexuais e com a maternagem. Hoje, existem diversas 

formas de ser mulher, pois muitas pessoas podem ser mulheres e até aquelas que 

originariamente se consideravam como mulheres também podem deixar de sê-lo, 

fazendo desaparecer a visão binária do gênero. Assim, na atualidade, já falamos do 

gênero que faz parte de uma construção social, assumindo-se como objeto 

performativo, conforme aponta Butler (1990; 2004). 

É diante desses elementos de caráter temporal e histórico que se reserva o 

feminismo como epistemologia, da qual os conceitos se organizam num sentido crítico 

e analítico, fundamentando teorias e práticas (ALLCOF, 1993). Compreendemos, 

então, que existe uma produção teórica inerte culturalmente, engendrada por esse 

elemento que emerge resistentemente e de forma resiliente, que é a mulher, e “nesse 

sentido, podemos dizer que o feminismo é uma ‘teoria crítica’ em relação à ‘teoria 

tradicional’” (TIBURI, 2020, n.p.) construída pelo cispatriarcado. 

Desde então, foi dentro dessa teoria tradicional que esse sistema de poder se 

sobrepôs às produções femininas relacionadas ao intelecto, artes e política. O 

trans/feminismo vem de encontro ao cispatriarcado. A filósofa Márcia Tiburi também 

salienta que o feminismo emerge como um paradigma, modelando um pensamento 

que não dispensará mais as categorias essenciais que são mulher e gênero. Assim, 

afirma: 

Podemos, então, seguir dizendo que o feminismo é um sistema conceitual 
que transforma as condições de possibilidade nas quais se desenvolve o 
próprio conhecimento. Nesse sentido, ele implica uma ruptura, em termos do 
que em Bacherlard (2006) é uma revolução epistemológica, ou uma 
revolução científica no sentido de mudança de concepção de mundo (TIBURI, 
2020, n.p.). 

 

Partindo dessa compreensão do feminismo, precisamos entender que também 

tratamos de pluralidades. Seu sentido macro ganha forma nas suas perspectivas 
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plurais, abarcando pensamentos e ações feministas em suas variadas formas e 

discursos, sustentando uma coletividade oprimida cuja autonomia se encontrou e 

ainda se encontra à mercê do cispatriarcado e de imposições capitalistas que 

colocaram as mulheres em lugares subjugados (FEDERICI, 2017). 

Márcia Tiburi (2020) propõe pensar o feminismo dialógico como uma 

antimonologia, munido de questões e visões múltiplas, como um conjunto de 

singularidades que formarão a ideia macro do que é o seu corpo polifônico, tomando 

uma forma aberta que não se iguala ao controle patriarcal, mas que o supera. Então, 

falar de feminismo é pensar na pluralidade de mundos que produzem suas práxis e 

seu universo teórico.  

Diante dos feminismos protuberantes que se formam e se fortalecem no 

decorrer do tempo, Tiburi (2020) adota a dialogicidade para tratar das diferenças 

históricas vivenciadas pelas mulheres que se mostram como sustentações teóricas 

que formarão uma episteme. 

Certamente, o feminismo não se resume apenas a essas nuances. Como 

trouxemos até aqui, seu corpo é plural e polifônico. Diante de todas essas 

considerações, escolhemos uma pesquisa no viés qualitativo, mas que considera os 

debates feministas em seu corpo macro e plural. Nossos caminhos se valerão da 

pesquisa qualitativa feminista, a qual descreveremos a seguir. 

 

4.1 A pesquisa qualitativa feminista 

 

Diante da consciência de que falar de feminismo é trazer epistemologias 

relevantes no constructo de gênero e mulher, não podemos tratar pesquisas 

ancoradas no tema de forma aleatória. Conforme Virgínia Olensen (2006), as 

pesquisas qualitativas femininas são emergentes e diversificadas, voltadas para 

mulheres, tomadas por ensaios teóricos tanto de caráter experimental quanto 

textualizado, apresentando um perfil dialético que se constitui por diferentes vozes, 

tornando-se única e formando práxis que abrirão possibilidades para outras 

pesquisas, ações e políticas. A autora afirma que “[...] pesquisa feminista qualitativa, 

em suas diversas variantes, quer seja ou não definida autoconscientemente como 

feminista, concentra-se nas diversas situações femininas, problematizando-as, e, 

também nas instituições que compõe essas situações” (OLENSEN, 2006, p. 220). 
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Tiburi (2020) salienta que as pesquisas de produção feministas são 

demasiadamente vastas e que não há possibilidade de acompanhá-las, pois 

assumem uma construção de multidão, ou seja, um caminho coletivo construído 

através das singularidades próprias e comuns. Na mesma direção, Olensen (2006) 

anuncia que esses trabalhos versam sobre as vivências das mulheres, movimentos 

sociais e questões políticas e organizacionais cujo foco qualitativo se encontra nos 

interesses de esferas subjetivas e interpessoais. Contudo, essas pesquisas não se 

limitam apenas à abordagem qualitativa, também podendo se apresentar 

quantitativamente conforme a amplitude do alcance intencional do estudo, revelando 

ampla variedade de métodos para a sua composição.  

Dentro da perspectiva subjetiva, vale mencionar sobre o sujeito do feminismo, 

sobre o qual Tiburi salienta que é aquele que desenvolve uma consciência feminista 

cujo berço está na subjetividade da mulher ao se descobrir como parte de um grupo 

de “sujeitos capazes de lutar por direitos e por reconhecimento, por equidade e justiça” 

(2020, n.p.). O sujeito do feminismo, então, assume esse lugar ao compreender que 

existe uma relação de poder na qual sofre opressão pelo cispatriarcado quando este 

impõe suas regras e normas ao gênero.  

Diante da existência dessa relação de lugares subjetivantes e produção de 

pesquisas qualitativas feministas, Olensen (2006) afirma que as complexidades que 

constituem esses estudos são crescentes em sua natureza e na definição dos sujeitos, 

da pesquisadora e do conhecimento atribuído. Dessa forma, as complexidades 

emergem diante da relação que constitui os conhecimentos e seus sujeitos. 

Algumas pontuações são feitas pela pesquisadora visando a um maior 

entendimento dessa questão: i) os conhecimentos são múltiplos e situados dentro de 

uma visão estrutural. O feminismo negro é exemplo base para essa compreensão, 

pois veio para evidenciar que as pesquisas permaneciam tomadas na branquitude; ii) 

a invisibilidade da mulher ocorre em lugares sociais, levando à necessidade de serem 

discutidas reflexões críticas da sociedade nos papéis de raça e gênero como o 

trabalho doméstico, por exemplo. 

Com base nessas questões, referidas pela autora como consciências, há de se 

pensar no aspecto do conceito de mulher e da mulher universalizada como dois 

prospectos diferenciados no delinear de uma pesquisa qualitativa feminista. Por 

abarcar pluralidades, há de se considerar, portanto, as complexidades que emergem 

no decorrer do trabalho acadêmico desenvolvido. 
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Pensando nesse paradigma, a estudiosa atribui linhas de pesquisas que podem 

potencializar essas complexidades como, por exemplo, os textos escritos por 

mulheres não-brancas que apontaram que a branquitude é fator de criação de uma 

“noção do outro”;  o pensamento feminista pós-colonial que defende que o feminismo 

ocidental é inapropriado para as pesquisas que envolvem mulheres oriundas de terras 

colonizadas; as pesquisas lésbicas consideradas invisíveis diante de um conceito 

binário de gênero; mulheres portadoras de deficiência que são desvalorizadas e têm 

seu gênero neutralizado (OLENSEN, 2006). Da mesma forma, a potencialização pode 

se dar com mulheres trans e seus transfeminismos. 

 

4.1.1 A pesquisadora feminista 

 

Partindo do entendimento de que o conhecimento da mulher é situado e munido 

de posição hierarquicamente subalternizada, Olensen (2006) o trata como visão de 

ponto de vista, apoiada em Dona Haraway (1997), delineando esse conceito a partir 

do perfil cognitivo, político e emocional gerado pelas experiências vivenciadas 

historicamente, fisicamente e socialmente que se constituem por meio de “práticas 

aflitas, não inocentes, discursivas, materiais e coletivas” (OLENSEN, 2006, p. 226). 

Em sua análise, encontramos o feminismo negro como exemplo de 

conhecimento situado ao relacionar o ponto de vista de mulheres negras às questões 

da interseccionalidade na construção mútua de raça, classe e gênero no paradigma 

social dentro da relação de poder. Assim, o pensamento feminista negro se torna uma 

teoria social crítica. 

Dessa maneira, segundo Olensen (2006), não há como separar o sujeito do 

objeto, extrapolando o viés sociológico na investigação, o que exige da pesquisadora 

um olhar especial no tocante à sua participação enquanto sujeito das relações de 

decisão e causas e efeitos dentro do discurso. Michael Crotty reforça: 

 
Quando as feministas vêm pesquisar, elas trazem consigo uma sensação 
permanente de opressão em um mundo feito pelo homem.  Para alguns, isso 
pode ser pouco mais do que uma consciência de que o campo de jogo em 
que estão está longe de ser nivelado e precisam equilibrar as coisas.  Para 
outros, a injustiça é mais profunda e severa.  Elas percebem a necessidade 
de uma mudança muito radical na cultura e na sociedade - de uma revolução, 
nada menos.  A pesquisa feminista é sempre uma luta, então, pelo menos 
para reduzir, senão eliminar, as injustiças e a falta de liberdade que as 
mulheres vivenciam, por mais que essa injustiça e falta de liberdade sejam 
percebidas e qualquer que seja a intensidade e extensão são atribuídas a 
elas (1998, p. 201). 
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Olensen (2006) comenta sobre a Teoria do Ponto de Vista (termo cunhado em 

inglês como Standpoint Theory), que reforça o conhecimento da mulher originado de 

experiências específicas e situadas, contradizendo a ideia de que seu lugar é 

coadjuvante ou, simplesmente, ausente na pesquisa. Trata-se de um conhecimento 

oriundo de “conquistas cognitivas, emocionais e políticas, talhadas a partir da 

experiência localizada no plano social, histórico e físico” (OLENSEN, 2006, p. 226). 

Discussões coletivas e que se aportam em questões de classe e racial são possíveis 

através do olhar situado, socialmente localizado. Assim, ao evidenciar múltiplas 

vivências, experiências e conhecimentos diferenciados, gera um conhecimento 

particular de interação entre pessoas e grupos, explicitando as variadas formas de 

poder. Também traz de maneira breve o Empirismo Feminista, que vai reconhecer a 

mulher dentro dos valores sociais e da ciência, apoiando-se nas normas das 

pesquisas já existentes; e as teorias pós-modernas, a qual defende que a teoria 

feminista não é suficiente para tratar da diversidade e das variadas histórias contadas 

pelas mulheres sobre seus conhecimentos, fazendo emergir outros tipos de 

complexidades. 

A Teoria do Ponto de Vista, assim como o Empirismo Feminista e as teorias 

pós-modernas, são três tipos de “epistemologias transicionais” que se relacionam com 

a modernidade e com as ciências de um modo geral e na perspectiva feminista. Elas 

podem ser trabalhadas simultaneamente ou com outros tipos de epistemologias, 

conforme a necessidade da pesquisa e a dinamicidade das questões que permeiam 

o feminismo. As pesquisas científicas feministas rejeitam processos demasiadamente 

controlados e exige da pesquisadora compromisso histórico e social com o seu 

trabalho. O diferencial se encontra na forte objetividade que requer a interação entre 

pesquisadora e participante(s) (HARDING apud OLENSEN, 2006, p. 227). 

O papel da pesquisadora assume particularidades atribuídas às questões 

históricas, bem como de gênero, raça e classe que influenciarão no estudo. Esses 

quesitos geram múltiplas oportunidades de pesquisas conjecturadas nas interseções 

das estruturas, possibilitando a análise dos sujeitos e suas práticas dentro da 

instituição do poder hierárquico. Na relação entre pesquisadora e pesquisada, 

evidencia-se a multiplicidade de identidades e de vivências que farão parte dos 

debates e discursos da pesquisa, podendo interferir na formação do conceito por 

ambas as partes (OLENSEN, 2006). 
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Com esse dinamismo, Olensen (2006) sugere pensar na experiência e na 

diferença com o olhar mais crítico para ajudar a construir um caminho de pesquisa 

mais seguro. Sobre a experiência que pode ser evidenciada na Teoria do Ponto de 

Vista ou mesmo na pesquisa empírica feminista, há de se pensar se a maneira em 

que é colocada na investigação é apenas reprodutiva, abstendo-se da crítica ao 

sistema opressor. Nesse sentido, é necessário trazer ao discurso uma interpretação 

aprofundada e bem fundamentada. Dentro dessas experiências diferenciadas, que 

não destacam apenas o sujeito em si, mas que também permitem conexões entre 

eles, traz-se a possibilidade de discutir lugares privilegiados e pautas feministas de 

relevância. Com base em bell hooks (1990) e Patricia Collins (1990), Olensen reforça 

que “as diferenças são autônomas, não fragmentadas, capazes de produzir um 

conhecimento que aceita a existência e a possibilidade de uma solidariedade com 

conhecimentos oriundos de outros pontos de vista” (2006, p. 232). 

 

4.1.2 As questões e as tensões na pesquisa qualitativa feminista 

 

Questões e tensões, segundo Olensen (2006), são referidas aos campos da 

tendenciosidade, objetividade, validade e fidedignidade, vozes e ética. Elas são 

evidenciadas em pesquisas empíricas feministas focadas no “ponto de vista”; ao se 

tratar das pesquisas desconstrucionistas, como as pós-modernas, o foco maior se 

encontra nas vozes que emergem na pesquisa e no texto. Nessa direção, é viável o 

desenvolvimento de trabalhos com escritos que trazem experiências em textos de 

narrativas, evidenciando as vozes envolvidas na investigação. 

A tendenciosidade está relacionada, segundo a estudiosa, com a distância 

entre o pesquisador e o pesquisado, em que se inserem suas respectivas 

subjetividades. Há discussões sobre relatos “intensamente reflexivos” do pesquisador 

no trabalho e essa questão é considerada como recurso viável quando se trata de um 

estudo qualitativo, trazendo interpretações e criações de dados, bem como de seu 

próprio comportamento. No viés de uma pesquisa feminista, o ato de comunicação da 

pesquisadora com a sua participante (reflexividade) se torna construtivo de maneira a 

produzir ideais potentes, mas, por outro lado, se a estudiosa não se atentar para sua 

formação estrutural oculta ou inconsciente, ignorando seus privilégios, pode sustentar 

aspectos pertencentes ao cispatriarcado.  
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Com base em Sandra Harding (1993), Olensen (2006) traz a ideia da “forte 

objetividade” para focar na pesquisadora e na colaboradora da pesquisa como 

pessoas que geram narrativas críticas, científicas e causais, exigindo a investigação 

direta entre sujeito e objeto e abstendo-se do controle unilateral. Nessa condição, a 

pesquisadora assume-se como participante no contexto em que seu estudo se 

apresenta socialmente, não havendo neutralidade na sua interpretação.  

A autora também discute o fenômeno da difração, que consiste em 

direcionamentos e combinações diversas que são geradas pelo olhar dado das 

pesquisadoras feministas, o que ultrapassa o conceito de forte objetividade. Assim, 

comenta: 

 
As pesquisadoras feministas podem apenas tentar explicar as bases nas 
quais a interpretação seletiva foi realizada explicitando os processos de 
tomada de decisões, produzindo, assim, a interpretação e a lógica do método 
sobre o qual essas decisões se baseiam. Isso requer a admissão de uma 
complexidade e uma contradição que pode estar muito além da experiência 
das pesquisadoras, além do reconhecimento da possibilidade de silêncios e 
de privações em seus dados. (HOLLAND; RAMAZANOGLU apud OLENSEN, 
2006, p. 234). 

 

Nesse contexto, há de se questionar até que ponto a narrativa descreve o olhar 

dessa pesquisadora. Para isso, é necessário pensar sobre a validade e a 

fidedignidade das abordagens realizadas na pesquisa. As validades se diferenciam 

de acordo com as práticas escolhidas para desenvolver o estudo científico. Nesse 

caso, uma prática feminista traz questões válidas de gênero, experiências, ciência, 

imagem da mulher, dualismos, e insere pautas de trabalhos feministas, assim como 

reposta emocional, deixando de se apresentar como uma pesquisa imparcial e livre 

de tensões e diferenças (RICHARDSON apud OLENSEN, 2006). 

Há uma preocupação em relação à natureza das narrativas oriundas desse tipo 

de pesquisa aqui abordado: “Quando mulheres não-brancas e as críticas pós-coloniais 

levantaram as preocupações sobre como as vozes das participantes deveriam ser 

escutadas, com que autoridade e de que forma elas estimularam e ampliaram esse 

tema” (OLENSEN, 2006, p. 235). Ou seja, é relevante ter um olhar crítico se tal 

interpretação será tomada de forma hierárquica e se essas vozes serão evidenciadas 

com suas potencialidades protagonizadas diante da opressão especificamente 

sofrida. É necessário estar atenta para o cuidado de não atravessar a legitimidade 

desses lugares, sem explorações e sem distorções diante desses relatos. 
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Consoante a essa discussão, a autora também comenta sobre a questão do 

controle sobre essas vozes no ato de gravar as entrevistas, pelo fato de as revelações 

feitas ali passarem pela mediação da pesquisadora que construirá o texto e, então, le 

entrevistade não supera o problema da representação. Nesse sentido, a orientação é 

que a própria pesquisada dê sua interpretação sobre suas falas. Essas vozes também 

devem ser consideradas, na perspectiva de uma análise crítica, sob efeitos de uma 

pressão hegemônica, em que não se estabelecem de uma forma livre e natural. 

Visando à natureza, à forma e ao conteúdo de um relato construído pelo tema 

das vozes que produzirão narrativas, a pesquisadora destaca que os textos 

produzidos se dividem em trabalhos de pesquisa e interpretações reflexivas das 

pesquisas feministas, sendo que há manipulação do texto impresso pelas autoras ou 

até mesmo a participação delas nesses materiais, enquanto outras escolhem o que 

ela chama de performances de relato (OLENSEN, 2006). 

 

4.1.3 A ética nas pesquisas qualitativas feministas 

 

A pesquisa qualitativa feminista pode trazer o que Olensen (2006) discute como 

“dilemas éticos”: o ato de “roubar palavras”, conflitos entre o lugar da profissão e da 

pesquisa e a relação de poder entre pesquisadora e pesquisada. Pensar em ética no 

momento de desenvolver o trabalho nessa linha é se preocupar com fatores 

relevantes que determinarão o escopo da pesquisa. 

Tiburi argumenta que a ética é “a reflexão capaz de nos levar à 

autocompreensão do ‘sujeito’, sendo sujeito de uma posição mental, afetiva e ativa” 

(2020, n.p.). Dentro do contexto delineado nessa pesquisa, significa compreender 

nosso lugar no cenário de opressão que faz gerar a consciência feminista. 

Nessa direção, Crotty (1998) menciona os trabalhos de Fonow e Cook (1991) 

e também de Jaggar (1989) para discutir a relação da ética com as teorias feministas. 

Salienta que pesquisas com epistemologias feministas trazem aspectos emocionais e 

afetivos, o que exige atenção na edição para não submeter essa dimensão emocional 

aos conceitos racionais (CROTTY, 1998). Essa vinculação entre emoção e 

conhecimento possibilita a aparição de percepções que servirão de suportes para a 

pesquisa. É salutar que a investigadora não reforce o estereótipo do emocional 

feminino enfatizando a autoridade epistêmica hegemônica. Dentro dessas 

perspectivas, entende-se que: 
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A pesquisa qualitativa feminista participa das diversas preocupações éticas 
quanto à privacidade, ao consentimento à confidencialidade, à falsidade, à 
fraude, que perturbam em um sentido mais amplo, inquietações que exigem 
uma conduta decente e honesta da pesquisa para que se evitem prejuízos de 
qualquer tipo (ênfase excessiva, publicidade indesejada, perda de reputação) 
tanto durante a coleta de dados quanto na hora de análise ou no texto 
subsequente (OLENSEN, 2006, p. 237). 
 
 

Existem dois casos que podem influenciar na edificação dos dados. O primeiro 

é o consentimento informado para expor informações que pode sofrer alteração mais 

à frente do delinear da pesquisa, trazendo ceticismo e resistência por parte das 

pesquisadas. O segundo caso se refere às experiências da pesquisadora que podem 

se perder nas interações com as participantes e na dinâmica das relações dessas 

subjetividades. Com base nesses apontamentos, torna-se imprescindível realizar 

negociações abertas e honestas durante a coleta, análise e apresentação desses 

dados (OLENSEN, 2006). 

 

4.2 Narrativas (auto)biográficas 

 

Optamos pelo uso das narrativas como prática metodológica por ser um 

caminho que oferece experiências diferenciadas de acordo com o que cada vivência 

traz, respeitando singularidades, processos e escolhas (SOUZA, 2006). Assim, Maria 

da Conceição Passeggi afirma que narrativas são utilizadas para facilitar a 

aproximação entre os acontecimentos sofridos e narrados, buscando maior 

entendimento da “natureza da narrativa como ‘instrumento mental de construção da 

realidade’ e de si mesmo” (2020, p. 60).  

As narrativas atendem à perspectiva proposta nesta pesquisa pelo fato de as 

licenciandas e professoras recordarem-se de episódios de suas vidas e selecionarem 

os acontecimentos considerados relevantes para serem exteriorizados, 

estabelecendo conjecturas que possibilitarão relacionar a vida pessoal com a social 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002), o que nos permitirá o delinear do objetivo deste 

trabalho. 

Passeggi (2020) explica que essa modalidade de pesquisa contribui para a 

educação no sentido de dar maior amplitude para a investigação que se baseia na 

relação entre os sujeitos e a escola. Ao citar Christine Delory-Momberger (2000; 2003; 

2005; 2014; 2019), a autora evidencia elementos como pedagogia biográfica ou 
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paradigma biográfico para fundamentar a ideia da formação de um aporte teórico e 

conceitual que interprete a organização de uma vida por meio de uma narrativa. Nessa 

direção, Elizeu Clementino Souza afirma:  

 
A educação é a construção e reconstrução de histórias pessoais, sociais, 
coletivas e individuais dos atores que constroem o cotidiano, a cultura 
escolar. Por isso, a narrativa é tanto um fenômeno quanto uma abordagem 
de investigação-formação, porque parte das experiências e dos fenômenos 
humanos advindos das mesmas (2006, n.p.). 

 

O autor também sugere que a escrita da narrativa, ao registrar as diversas 

experiências vividas pelo sujeito, coloca-o no lugar de aprendiz e o faz refletir sobre a 

sua própria identidade. Esse processo faz emergir um olhar para dentro de si, que ele 

chama de interioridade do conhecimento de si e o conecta com sua singularidade. Um 

texto narrativo oportuniza uma dialética entre passado e futuro, potencializando 

reflexões sobre o presente, o que implicará em aprendizagem e contribuirá para o 

processo de transformação e autotransformação do sujeito. Trata-se de um trabalho 

que descortina o conhecimento de si, levando a pessoa para uma tomada de 

consciência em função daquilo que é dito. Dessa maneira, o processo de 

conhecimento e formação se estabelece a partir da sua experiência, que ganha 

sentido ao ser investigada dentro dessa modalidade de escrita. O estudioso afirma: 

 
O processo de formação e de conhecimento possibilita ao sujeito questionar-
se sobre os saberes de si a partir do saber-ser – mergulho interior e o 
conhecimento de si – e o saber-fazer-pensar sobre o que a vida lhe ensinou. 
A evocação, os sentidos e a interpretação são componentes sempre 
presentes no texto narrativo (SOUZA, 2006, n.p.). 

 

A partir dessa imersão em si, a narrativa nasce em sua incompletude, pois, 

segundo o autor, a escrita não possibilitará a totalidade da experiência e da 

aprendizagem do sujeito, mas destacará aquilo que este julga como conhecimento de 

si e que é responsável por sua formação enquanto pessoa e enquanto ser social. A 

partir desse momento, o pesquisador assume papéis de contador, biógrafo e 

intérprete, pois passa a: 

 
Aprender a expor as suas sensibilidades, aprender a expor-se nas suas 
sensibilidades para entrar em relações mais abertas e profundas, é 
redescobrir que o sentido e o quadro se dão a conhecer através da ordenação 
de palavras escolhidas e das articulações induzidas pelos encadeamentos 
proposicionais; é tomar consciência do ‘pronto a vestir’ da nossa linguagem 
e, por isso, de contextos que influenciam as nossas representações; e 
descobrir as potencialidades poéticas da linguagem para dar conta de uma 
singularidade; [...] São estas as potencialidades formadoras desta fase da 
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passagem do oral ao escrito, quer dizer, do processo de escrita [...] (JOSSO 
apud SOUZA, 2006, n.p.). 

 

Na perspectiva do pesquisador, torna-se uma arte o ato de evocar, narrar e 

atribuir sentido às vivências, provocando no participante lembranças de recordações 

salutares, que marcaram essa formação. Elas podem ser de caráter emocional e 

carregadas de um saber-fazer singular que determinaram suas experiências e que 

causam uma “estranheza de si” ao serem narradas e expostas. Diante dessa 

constância, o ato de ditar sua história também causa o “estranhamento do outro” ao 

que está ouvindo, escrevendo e interpretando. 

Diante das proposituras expostas, achamos conveniente trabalhar com a 

modalidade de (auto)biografias, a qual descreveremos com o parêntesis tomando 

como base as argumentações de Passeggi (2020). A estudiosa explica que essa 

referência é trazida por Antônio Nóvoa, por conta de sua experiência de viagem ao 

lado do professor. Nóvoa justificou o uso do termo como algo que não era recorrente 

na década de 1980, na intenção de distanciar do aspecto subjetivo que a sociologia 

adotava, pois a educação mostrava-se necessária em outros moldes. Com base nisso, 

Passegi afirma que os “parênteses podiam também sinalizar que a subjetividade não 

era vista na perspectiva intimista do eu, uma vez que o foco do método estaria nas 

aprendizagens, no conhecimento de si e do outro e na transformação individual de 

quem se forma” (2020, p. 65). 

A autora também se justifica por Maria Helena Abrahão, em sua fala no I 

Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica (2004), no qual teve uma 

apresentação em que o termo se fazia relevante em seu caráter científico e propício 

para narrativas oriundas da área da educação que abarcavam narrativas tanto 

biográficas como autobiográficas, tencionando para as subjetividades que emergiam 

nas pesquisas. Acrescenta que a expressão atende à transposição de narrativas 

autobiográficas para biográficas, em que o pesquisador transforma a narrativa 

autobiográfica que lhe foi concedida pelo sujeito para uma narrativa biográfica da qual 

o próprio pesquisador se torna autor (do texto escrito). Passeggi (2020) afirma 

também que sua contribuição, nesse sentido, foi para estabelecer a diferença entre a 

narrativa (auto)biográfica (oral e escrita) das “escritas de si”. Dessa maneira, ela 

explicita que: 

Há narrativa autobiográfica, quando a pessoa que narra faz uma reflexão 
sobre sua própria vida e a experiência vivida, geralmente, escrita na primeira 
pessoa:  eu (auto).  Há narrativa biográfica, quando o foco da narrativa recai 
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na vida e na experiência de outrem, em geral, escrita na terceira pessoa (ele, 
ela, eles, elas) atenuando-se a presença de quem narra (PASSEGI, 2020, p. 
69). 

 

A partir de então, a estudiosa classifica o paradigma narrativo (auto)biográfico 

em três apostas. A primeira é a aposta epistemopolítica, que trata da associação da 

epistemologia com o aparato político na educação, utilizando a reflexividade 

autobiográfica sobre o que ocorre no mundo e com nossa vida, possibilitando 

empoderamento, consciência de mundo e ações reivindicatórias que atingem tanto 

pesquisador quanto pesquisado cujo diálogo dá origem à sistematização científica. A 

segunda é a aposta decolonizadora, que quebra paradigmas do passado que 

influenciam nas relações entre pessoa (auto), vida (bio), cientificidade (grafia) e 

discurso, tendo como base a aposta anterior. Por fim, há a aposta pós-disciplinar, 

segundo a qual a autora se baseia em Franco Ferrarotti (2014), que defende que a 

própria pessoa constrói o conhecimento de si e sobre a sociedade em que vive e, para 

tal, é necessário que se fundamente nas epistemologias que darão o direcionamento 

heurístico e hermenêutico oriundo da reflexividade de atories envolvides. 

Sobre a reflexividade, a pesquisadora cita Paul Ricoeur (1994), que trata do 

vínculo existente entre o tempo e a narrativa, responsável pelo delinear de uma 

“hermenêutica da consciência histórica”, que traz o passado para o presente e oferece 

uma expectativa futura (PASSEGI, 2020). Assim, emergem angústias e inquietações 

sobre o devir que podem abarcar emoções do tipo temor e esperança. Nesse viés, a 

(auto)biografia se torna fenômeno antropológico, método de investigação qualitativa 

que busca questionar ações e práticas sociais que produzirão novas formas de 

conhecimento, dispositivo de pesquisa-formação que dá legitimidade aos fatos 

narrados, além de evidenciar a natureza e as diversidades que emergem durante as 

narrativas. 

Na análise de Souza (2006), a autobiografia é o escrito da própria vida, 

apresentando-se diferentemente da biografia, pois o sujeito ocupa os lugares de ator 

e autor das próprias vivências, sem intervenção de terceires. Está relacionada com as 

contribuições que a história cultural e social pode atribuir diante de um cenário privado, 

cotidiano e familiar, imbuída de representações e apropriações dentro da área da 

educação como, por exemplo, currículo, reformas educativas, práticas e culturas 

escolares, profissionalização e feminização da profissão. 
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Dentro da natureza da (auto)biografia, aqui apontada, que abrange as questões 

temporais nas falas que se estabelecem num sentido de reflexividade dentro de um 

contexto cultural e social, trazemos à luz as (auto)biografias de mulheres, tão 

relevantes para este trabalho.  

Cinthia Pereira de Sousa (2006) relata, em seu trabalho, o primeiro registro 

autobiográfico de uma mulher, Christine Pisan, nascida em Pisa, na Itália, por volta de 

1935. O conteúdo trazia temas acerca das desigualdades entre mulheres e homens 

em plena era medieval, considerado ousado para a época. Pai e avô de Pisan 

estudaram na Universidade de Bolonha e incentivaram seu arcabouço cultural. Seu 

pai tinha um círculo de amizades letrado por viver na corte de Carlos V e essa 

aproximação facilitou a sua formação nas letras. Após a morte do rei francês, ela 

conseguiu sobreviver dos seus escritos. Atuou primeiramente como copista de 

manuscritos e, posteriormente, veio a escrever poemas e textos densos. Mas foi na 

obra O livro da mutação da fortuna (1403) que encontramos fortes traços de uma 

autobiografia. Seu livro é considerado “a ultrapassagem dos limites interpostos à 

expressão feminina naquela época” (SOUSA, 2006, n.p.). 

Com base nesse relato, a pesquisadora delineia a autobiografia numa 

perspectiva diferenciada, trazendo para sua fundamentação a citação de Jesús M. de 

Miguel (1996), que compara autobiografias com espelhos e janelas, pois “permitem 

contemplar ou entender o mundo real, conhecer melhor a realidade social” e, 

geralmente, expressam “experiências coletivas como classe ou grupo social” 

(SOUSA, 2006, n.p.). Como espelhos, as autobiografias são aqui definidas como 

“métodos de autoexpressão, de entender-se a si mesmo e aos seus próximos [...] São 

um retrato, mais ou menos intimista, da pessoa que escreve” (MIGUEL apud SOUSA, 

2006, n.p.). 

A estudiosa faz uma comparação entre uma autobiografia masculina e uma 

autobiografia feminina, sendo a primeira tomada por uma universalidade na qualidade 

de representante principal de uma determinada comunidade, ou seja, a figura 

masculina fala por todas as demais. Já a segunda é descrita da seguinte forma: 

Falta de tradição desse tipo de escrita entre as mulheres; porque seu eu é 
sempre mediatizado; porque sempre foram colocadas à margem pela cultura 
masculina dominante e, finalmente, porque são indivíduos fragmentados, 
tanto do ponto de vista físico, quanto político e social (BRODZKI; SCHENK 
apud SOUSA, 2006, n.p.). 
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Dessa maneira, atribui-se à autobiografia feminina um movimento que 

transcende a vida coerente de uma sociedade patriarcal, assumindo-se como uma 

escrita de insurgência, sem linearidade, mas com forte papel global. Trata-se de um 

registro num mundo que se construiu como masculino, onde homens determinam sua 

forma e estabelecem relação de poder em relação ao lugar do outro. Num mundo em 

que mulheres são naturalmente silenciadas, a autobiografia se torna revolucionária, 

oportunizando a legitimação dos seus lugares enquanto seres sociais. 

Para Shirley Neuman (2016), a principal característica inerente a uma 

autobiografia feminina é a alteridade, uma vez que o sujeito feminino não se encontra 

presente, ou seja, não se trata de uma autobiografia de si, mas o ser mulher é a 

principal essência desse tipo de trabalho. As diferenças generificadas apontadas por 

ela estão também no fato de que os homens tratam suas autobiografias como menos 

públicas, mais voltadas para si do que para um propósito de uma grande rede. Então, 

Neuman (2016) aponta que esse deslocamento de si para o ser mulher se apresenta 

como um ato de sacrifício, pois abarca uma posição crítica e política que considera 

um contexto histórico e ideológico que atinge a questão de gênero. 

A pesquisadora reforça que a escrita feminina é bem diferente de uma 

autobiografia feminina. No caso da última, destaca que tem a função de fazer emergir 

vozes que foram moldadas e constituídas num determinado contexto histórico e por 

forças materiais; nesse caso, trazem à tona o lugar histórico da mulher (NEUMAN, 

2016). Esse lugar, conforme vimos, é um lugar de opressão e a mulher corre o risco 

de ser designada, diante daquele que exerce a autoridade da escrita, como um objeto, 

numa ordem simbólica, detentor de uma subjetividade falsificada, caso o pesquisador 

esteja do lado oposto do gênero ou opte por exercer uma escrita hegemônica.  

Segundo a estudiosa, a mulher deve se apropriar dessa autoridade e tornar-se 

pública para que tal situação não ocorra e um dos caminhos para tanto é o discurso a 

partir do seu lugar de mulher. É no discurso empoderado que se revelam as relações 

de poder implicadas, as vozes que oprimem, os privilégios, a resistência e a luta pela 

mudança. Assim, revela-se também o sujeito feminista, cujas pautas estão 

relacionadas à sua época, mas que são construídas durante o processo histórico e 

cultural. 

Neuman (2016) esclarece que a autobiografia de mulheres é uma escrita 

transgressiva e que a alteridade leva outras mulheres a refletirem sobre si mesmas 

não só numa singularidade, mas em seus lugares sociais. Além disso, também 
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oportuniza representatividades de minorias invisibilizadas. Trata-se, então, de um 

processo de formação em que Marie-Christine Josso (2007) endossa a relação que 

existe entre as atividades e situações vivenciadas, que se tornam experiências que 

oferecem uma tomada de consciência diante das rupturas, heranças e inquietudes, 

levando à aquisição de uma aprendizagem que formará a identidade daquela pessoa. 

 

4.3 Os caminhos da pesquisa 

 

Nossa pesquisa foi desenvolvida durante a pandemia da covid-19, que teve 

início em março de 2020 e, até o momento da conclusão desta tese, dezembro de 

2022, ainda não havia terminado. Ainda assim, durante 2022 a vida retornou, de modo 

relativo, ao que se costumava chamar de “normalidade”, ainda que com o uso de 

máscaras e de álcool em gel de forma sazonal. Por conta da pandemia, a produção 

de dados precisou ser feita remotamente. É essencial pontuarmos essa questão para 

esclarecermos que não havia a possibilidade de contato pessoal por medida de 

segurança e respeito aos protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Também reforçamos que esse quadro nos forçou a mudar o tema e as 

coordenadas da proposta original de tese. O planejamento da pesquisa anterior, 

relacionada aos autismos, estava vinculada a um trabalho de campo que precisaria 

ocorrer presencialmente em uma determinada escola. No entanto, com os novos 

encaminhamentos, esta pesquisa já partiu idealizada na interação por meio virtual. 

Tivemos que reformular não só as disposições práticas e teóricas deste estudo, mas 

também pensar em novas prioridades, novos contextos, tempo e espaço que se 

configuraram de maneira diferenciada. Foi um grande desafio num momento em que 

o contato humano sofreu consequências dessa nova realidade, inclusive, na relação 

entre colegas e orientador. De repente, estávamos vivenciando uma realidade jamais 

pensada. 

Essas colocações são importantes para revelar que esse trabalho passou por 

dificuldades, assim como ocorreu com todos que se encontram nesse lapso temporal 

em todo o mundo. Consideremos, então, que essa especificidade não deva ser 

descartada para o entendimento do conjunto desta pesquisa, tanto na perspectiva 

teórica quanto prática.  

Tendo o quadro apontado em consideração, a produção de dados foi feita por 

meio virtual, tendo em vista as necessidades exigidas no período, visando aos 
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protocolos de saúde pública. Um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” foi 

preenchido por nossas colaboradoras por meio da plataforma Google Forms e os 

nomes pelos quais as referenciamos neste texto foram escolhidos por elas. 

O primeiro contato com nossas colaboradoras foi realizado por e-mail ou pela 

plataforma de comunicação instantânea WhatsApp, a fim de convidá-las para 

participar da pesquisa, com uma breve apresentação do trabalho e um convite para 

que colaborassem conosco por meio de uma entrevista narrativa. As duas 

participantes foram escolhidas a partir de indicações de pessoas de nosso convívio 

social, apontadas como licenciandas em Matemática com reflexões ou histórias que 

pudessem colaborar com esta pesquisa. Nossa demanda para nossos pares foi a de 

“licencianda, da segunda metade do curso, que se entenda como uma mulher 

feminista”. Após o aceite, enviamos um link para uma reunião na plataforma de 

videoconferência Google Meets. As entrevistas foram gravadas, com a anuência das 

colaboradoras, e em seguida transcritas, textualizadas e analisadas conforme o 

apresentado nas próximas páginas. 

Essas entrevistas foram realizadas divididas em eixos temáticos e, a partir 

desses eixos, as colaboradoras poderiam escolher a ordem dos temas e falar 

livremente. A pesquisadora e o orientador, presente nas duas entrevistas narrativas, 

só intervinham comentando ou fazendo perguntas quando as colaboradoras 

terminavam de falar tudo o que queriam sobre cada eixo temático. Esse procedimento 

foi adotado por nossa escolha, pois esperávamos que, assim, emergisse o que fosse 

relevante na concepção das colaboradoras primordialmente. Após reforçarmos com 

cada colaboradora os objetivos da pesquisa e confirmarmos a autorização para 

gravação, exibimos um slide com os eixos a serem tratados, como reproduzido a 

seguir. 
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Figura 1 – Temas para as entrevistas narrativas 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os eixos foram escolhidos a partir dos objetivos desta pesquisa. Cientes que 

poderiam surgir depoimentos que escapassem deles, a ideia era manter a motivação 

e a organização desses discursos. O tempo era livre para que discorressem sobre os 

assuntos, não havia nenhum tipo de restrição nesse sentido e nem perguntas 

disparadoras, de modo que as colaboradoras poderiam conduzir suas falas 

livremente, na ordem dos temas que quisessem. 

A pesquisadora realizou as transcrições a partir das gravações das chamadas 

de vídeo, considerando não só as falas, mas as pausas e as emoções que emergiram 

naqueles momentos, integrando o texto escrito ao relato das participantes da forma 

mais fiel possível. Com esses textos, compomos o processo de análise que 

apresentaremos a seguir. 

 

4.4 Os processos de análise dos dados 

 

As análises das narrativas apresentadas pelas colaboradoras desta pesquisa, 

duas licenciandas em Matemática na segunda metade do curso, serão feitas por meio 

dos processos de análise de singularidades e análise de convergências.  

De acordo com Santos (2021) e Rosa (2013; 2017), a análise de singularidades 

trata das experiências e memórias individuais, buscando os discursos particulares que 

apresentarão o atual lugar das participantes e algumas subjetividades que nos 

interessam, estando entrelaçadas com a discussão teórica aqui exposta.   
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Na análise de convergência, por sua vez, identificam-se pontos em comum ou 

que contrastam em relação a um mesmo assunto, ou seja, o que converge, aqui, é o 

interesse de ambas as colaboradoras sobre um mesmo tema, emergente em suas 

narrativas, e não suas opiniões a respeito do assunto em questão. Segundo Santos, 

“a convergência é sobre os temas de interesse que são comuns aos participantes, 

mas não sobre suas concepções sobre eles” (2021, p. 99). A partir daí, procuraremos 

temas em comum que se aproximam para gerar categorias que conversem com as 

epistemologias estabelecidas. Assim, a análise de singularidades se mostra como 

suporte para originar a análise de convergência, dando origem ao contexto a ser 

debatido nesta pesquisa.  

Apresentamos, no “Apêndice”, um quadro que serviu como orientação para a 

realização dessas análises, delimitando os caminhos que nos levaram às 

singularidades e convergências. Consideramos, então, que essas análises fazem 

parte de uma nova construção de narrativas que aborda as experiências relatadas e 

as reflexões acadêmicas a partir da escrita de uma pesquisadora feminista.  

Esse quadro se deu a partir de leituras exaustivas das entrevistas transcritas, 

que revelaram assuntos relevantes para serem inseridos nessa estrutura, 

considerando aquilo que foi contado pelas nossas colaboradoras e o contexto 

exposto. A partir disso, foi possível encontrar pontos em comuns nas narrativas. 

Esclarecemos, ainda, que, em determinados momentos dessas falas, não 

mencionamos nomes de instituições e nem de pessoas referenciadas. Suprimimos ou 

substituímos esses termos usando apenas palavras como “universidade”, “instituição” 

ou codinomes. Nossa intenção foi de preservar identidades e não causar nenhum tipo 

de desconforto que pudesse surgir na descrição desses relatos. 

O próximo capítulo apresenta uma análise dos dados gerados a partir das 

entrevistas narrativas. 

 

  



100 
 

5 NARRATIVAS DE LICENCIANDAS E PROFESSORAS DE MATEMÁTICA 

 

Este capítulo apresenta análises dos dados produzidos a partir das entrevistas 

narrativas concedidas por Lueji, do Rio de Janeiro, e por Luma, de Fortaleza, que 

serão devidamente apresentadas a partir das análises de suas singularidades. Em 

seguida, discutimos alguns interesses em comum de nossas colaboradoras, que 

emergiram por meio de suas narrativas, caracterizando uma análise de 

convergências. 

 

5.1 Análise das singularidades de Lueji 
 

“Falar de mim é muito difícil. Eu acho complicado 
falar quem eu sou, mas eu acho que eu, no final de 
tudo, sou só uma criança também” (LUEJI, 
entrevista concedida em 2021). 

 

Lueji20 é uma brasileira-angolana nascida na zona sul da cidade do Rio de 

Janeiro, mas criada na zona norte. Mulher cis, preta, licencianda em Matemática em 

uma universidade pública do Rio de Janeiro, na segunda metade do curso, com 22 

anos de idade. Além disso, cursa Economia em uma instituição privada, em paralelo. 

Sua vida escolar se iniciou numa creche vinculada à Igreja, perto da sua casa; estudou 

numa escola municipal até o quinto ano. Posteriormente, ingressou num colégio 

católico privado ao ganhar uma bolsa por indicação feita pela professora do colégio 

municipal no qual estava matriculada, quando cursava o quinto ano. Em suas 

palavras, é “uma pessoa verdadeira e que gosta muito de falar, que sente e pensa 

demais, espontânea, sensível e determinada” (LUEJI, entrevista concedida em 2021). 

Lueji acha difícil falar de si, apesar de ter mostrado que seu conhecimento de 

si é amplo e instigante. Nos chamou a atenção a frase “sou só uma criança, também”. 

Consideramos essa visão sobre si mesma de muito impacto e nos perguntamos 

quantas mulheres se enxergam assim. Uma das repostas plausíveis para tal questão 

pode vir de saber os lugares pelos quais passamos e onde nos encontramos. Lueji é 

corpo negro, corpo de resistência e de luta. Trata-se de um corpo vivenciado com 

 
20 Homenagem à Lueji A’Nkonde, monarca que reinou durante um período próspero do Império Lunda 
(território que atualmente compreende a República Democrática do Congo, o nordeste de Angola e o 
noroeste de Zâmbia) entre 1650 e 1670, e que desde 2009 dá nome a uma universidade pública 
angolana. 
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mulheridade à margem da normatividade da branquitude, sendo este um lugar 

invisibilizado, que foi obrigado a submeter-se às regras violentas do colonialismo 

(LUGONES, 2020).  

Sua afirmação remete à pergunta de Sojourner Truth: “Eu não sou mulher?”. 

Lueji tem seu apelo político, seu corpo é repleto de significados culturais e sociais, 

não se tratam de marcas biologicamente limitadas (BUTLER, 2021). Assim, colocar-

se no lugar de uma criança é reivindicar sua história e seu espaço, pois uma criança 

cresce e vai à luta por aquilo que é seu. 

Trazer Lueji para nossa pesquisa foi enriquecedor. Estamos acostumados com 

a presença de homens dando aulas de Matemática ou de mulheres brancas. As 

nuances vivenciadas pela sua mulheridade são diferenciadas e, assim, cabe-nos 

refletir em que momento influenciam em sua prática. Será que há interferência na 

maneira de enxergar a Matemática e de lidar com ela? 

Para mim, é de suma importância ser fiel ao protagonismo de Lueji. Falar de 

uma mulher negra que está em formação para a docência em matemática traz muita 

responsabilidade e compromisso para este trabalho. 

O papel de docentes em Matemática na vida de estudantes é tão importante e 

nos traz tantas ponderações a serem tratadas diante das informações trazidas por 

Lueji, conforme veremos a seguir: 

 

Eu falo assim é porque eu tenho uma relação de carinho com as pessoas 
e com os professores daquela época, mas se eu fosse olhar a fundo,  por 
vezes eu me sentia uma fraude eu não sei se tem a ver com algum tipo 
de problema psicológico, mas, principalmente na matemática por ser 
vista como uma pessoa boa, porque é o que eu escutava bastante, boa em 
matemática. Em alguns momentos chegava em casa e chorava porque eu 
achava que eu era uma fraude que eu não era boa e eu não sou 
suficiente, que eu não sei nada. 

Era claramente chegar em casa e chorar muito... Se alguém me perguntar 
alguma coisa eu não souber responder acabou meu mundo! Isso por 
vezes me acompanha durante vários anos, eu trato na terapia e já tem 
bastantes questões que começaram a aflorar durante a época da escola 
(LUEJI, entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 

 

Aqui, Lueji afirma que era uma boa aluna em Matemática na época da escola, 

mas que isso trouxe consequências emocionais por conta de sua baixa autoestima. 

Olhava para si como uma fraude, revelando a Matemática como seu ponto frágil. Era 

exatamente na disciplina que ela mais se cobrava e não se permitia falhar. A princípio, 

ser boa aluna pode dar uma impressão de vantagem por saber matemática, mas, ao 
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mesmo tempo era precisamente isso que lhe causava ansiedade matemática e a 

punia também (CARMO; FERRAZ, 2012). Toda a aflição estava vinculada ao 

ambiente de sala de aula e à sua relação com colegas e com a Matemática. 

Lueji também fala sobre sua vida profissional e traz alguns apontamentos 

relevantes sobre os estereótipos que são frequentemente atribuídos às mulheres que 

atuam nas ciências ditas exatas, marcados culturalmente como masculinizados 

(SCHIENBINGER, 2001). 

 
Eu trabalho numa empresa de vinhos, na parte financeira. No meu time do 
financeiro só tem mulheres e só um homem. A vaga de gerente financeira 
onde estava como estepe e estava tratando com um menino, com um cara, 
um prestador de serviço para empresa de protesto de clientes, e aí eu 
comentei que eu era estagiária e falei que eu estava fazendo matemática 
e economia. Ele achou interessante porque não é muito comum ver 
mulheres nas áreas financeiras. Achei que ele estava certo. Fiquei 
pensando que é um pouco dessa realidade que a gente tem, ao mesmo 
tempo que a gente não tem por que... assim... quando eu entrei na faculdade 
eu entrei para outro curso, bacharelado para ciências matemáticas e da terra. 
Não é um curso de matemática em si, mas tem Matemática, a maioria era de 
homens, mas quando eu entrei na licenciatura, vejo a presença de 
homem, mas eu também tenho uma presença maior de mulheres e aí eu 
não sei se isso tem a ver com o fato de ser licenciatura (LUEJI, entrevista 
concedida em 2021, destaque nosso). 

 

Nessa passagem, Lueji traz uma percepção sobre as áreas de bacharelado e 

de licenciatura que envolvem a matemática. Ela nota que, no curso de bacharelado, 

existe uma presença maior de homens, ao contrário do curso de licenciatura. Hoje, 

essa questão pode não ser uma regra, mas acontece em algumas instituições. Além 

disso, fala do comentário do rapaz, sobre o fato de ser interessante encontrar 

mulheres atuando em áreas financeiras. Pesquisas apontam que, até hoje, esses 

estereótipos ainda têm força e associam áreas das ciências exatas a homens (MILLE; 

LINN, 2014; ROSENTHAL, 2018), ou seja, ainda existem lugares socialmente 

demarcados que determinam e movimentam escolhas de meninas em carreiras 

futuras (MENDICK, 2005; UNESCO, 2018). 

Existe uma temporalidade na formação feminista de Lueji que foi responsável 

pela construção dos seus pensamentos críticos enquanto licencianda e futura 

professora de Matemática.  

 

Quando entrei na faculdade, minha cabeça estava diferente. Quase no 
ensino médio foi o bum do feminismo, o bum do feminismo negro!  Foi 
bom demais! Entrei na faculdade e já tinha uma inclinação a entender um 
pouco mais sobre o assunto, mas e se eu não tivesse? Sabe, eu fico com 
um pouco de tristeza em ver que não é todo mundo que teve isso. Às 
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vezes, só quer entrar ali e “já dou aula para Vestibular”, “Já sou monitor em 
colégio” ou “ eu só quero entrar na faculdade para fazer a minha  graduação 
e poder dar aula” e você simplesmente ignora ali algumas questões como 
essa que são bastante importantes, principalmente da nossa sociedade 
extremamente machista, principalmente na área da matemática que é a 
área de exatas em geral. Até mesmo no outro curso que eu faço Ciências 
Econômicas. Na economia vejo mais homens não sei o porquê, mas isso me 
deixa bem preocupada porque eu fico...”poxa, que tipo de profissionais a 
universidade tá formando? Profissionais que se preocupam com essas 
questões de fato? Ou pelo menos tem algum tipo de entendimento?  
 
Depois que a Y saiu da escola a gente começou aquela a amizade e assim... 
do nada explodiu e graças a Deus perdura até hoje porque ela é uma pessoa 
muito boa. A gente foi descobrindo essas coisas juntas, por exemplo, 
tinha uma página no Facebook, “Quebrando o Tabu”, “Mídia Ninja” 
essas coisas assim. Ela foi me colocando nos grupos de mulheres (...) a 
gente era muito feminista liberal. A gente tem vergonha. Hoje, eu falo que 
é vergonha porque naquela época não tinha um recorte racial, um 
recorte de orientação sexual. Fui criando esse tipo de pensamento junto 
com ela, a gente debatia. Olha, eu aprendi muito vendo vídeo no YouTube 
muito, muito, muito, muito. O YouTube foi uma descoberta pessoal minha, 
não somente com feminismo entendendo as questões das mulheres, 
mas também com a minha negritude para entender como funciona o 
meu cabelo. Foi a época em que eu deixei começar a transição capilar. Foi 
um momento libertador para mim, libertador mesmo. Estava começando a 
entender como as coisas funcionavam, como que o mundo me via e como 
eu via o mundo no sentido da raça. A estrutura machista como vê o mundo 
e o como a trabalhista vê o mundo, a estrutura misógina, a estrutura 
LGBTfóbica... assim... foi nessa época que eu comecei entender um 
pouco mais as questões e foi durante o meu início da faculdade que 
comecei a ler a respeito. Então, assim... eu tinha uma visão rasa ao entrar 
na faculdade pois no ensino médio só tinha conhecimento de vídeos que eu 
via, só de discussões que eu participava em debates de grupo de Facebook 
mesmo, tá? Com outras mulheres falando sobre seus relatos sobre 
aborto, dizendo que o feminismo não é sobre queimar sutiã... é sobre 
outra coisa... sobre isso... sobre aquilo. Durante a faculdade eu fui me 
interessar pelo feminismo radical, mas depois eu fui ver que o 
feminismo radical é muito transfóbico... aí foi durante a faculdade que 
eu  comecei a refinar um pouco a minha ideia a respeito de feminismos 
e de questões de raça, mas foi durante o ensino médio eu comecei a ter 
um conhecimento que costumo dizer orgânico, empírico reconhecimento 
do participar, de entender como é que é, ou pelo menos de começar a 
entender como as coisas são a partir da participação de grupos, de grupos 
de Facebook, de vídeos no YouTube, de conversas com amigas (LUEJI, 
entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 

 

Nesses trechos, Lueji começa a falar da sua construção como mulher negra e 

feminista. Todas as falas anteriores estavam vinculadas a uma formação subjetiva e, 

ao mesmo tempo, coletiva de um corpo determinado pela precariedade (BUTLER, 

2018), um corpo que ocupa a sala de aula de Matemática que tem objetivos coletivos 

de transformação, pautado nas lutas feministas. Não se trata de uma pessoa alheia 

às questões sociais. 

Ela fala também da importância da amiga no seu processo de conhecimento 

dos estudos feministas. A sororidade se faz presente mesmo sem elas terem essa 
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noção naquele momento. Ainda muito jovens, buscaram redes sociais e vídeos no 

YouTube. Pode-se perceber a tendência do ciberfeminismo que também se forma. As 

meninas passaram a olhar para si, a entender seus corpos no mundo. A faculdade 

trouxe leituras mais profundas que a levaram a se posicionar no lugar no qual ela mais 

se identificou. Foi um processo. 

Ao questionar “que tipo de profissionais a universidade está formando?”, Lueji 

demonstra que a proximidade da universidade com a luta da coletividade é uma das 

suas preocupações, pois ela é um corpo político (BUTLER, 2018). Nesse sentido, 

como já apontamos, um corpo político ensinando Matemática derruba barreiras 

naturalizadas que se encontram distantes da justiça social.  

Ela explica mais sobre o seu processo de formação enquanto feminista negra: 

 
Foram etapas que eu fui passando até entender que eu faço parte. Hoje, eu 
me vejo como feminista negra. Eu tô ali entre o mulherismo e o 
feminismo negro, já estou mudando as coisas, entendeu? Mudando de 
temáticas, mas, assim, não esquecendo que a base de tudo foi aquela 
explosão de entender junto com outras mulheres numa sociedade 
machista, misógina, racista e pensamos em como combater isso (LUEJI, 
entrevista concedida em 2021, destaque nosso).  

 

A jovem se define em processo dinâmico entre o feminismo negro e o 

mulherismo. No tocante ao mulherismo, Akotirene expõe que se trata de um 

pensamento que se contrapõe ao rótulo “feminista” e ao femismo negro por enxergar 

este como “uma reatualização intelectual do feminismo branco” (2020, p. 96).  Durante 

a entrevista, Lueji comentou muito brevemente que faz leituras de Aza Njeri. 

Aza Njeri, Kwame Ankh e Kulwa Mene (2020) comentam que, apesar do 

feminismo negro brasileiro pautar as questões na contramão do sexismo a fim de 

romper com o racismo, lutando contra a invisibilidade no quesito do gênero, as 

condições das mulheres negras foram repensadas dentro do próprio movimento 

negro. Pode-se citar a inserção de mulheres negras em lugares não esperados pela 

branquitude, como a universidade. Contudo, empoderar mulheres negras está para 

além dos lugares da branquitude; trata-se de valorizar o quilombo familiar. O 

mulherismo vem para articular o deslocamento do conhecimento eurocêntrico para o 

conhecimento afrocêntrico. 

Sobre essa questão de ser uma mulher negra nos espaços cis-

heteronormativos brancos, percebemos suas reflexões em algumas falas 
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relacionadas à convivência e experiências com outras pessoas. Começaremos sobre 

a relação com o seu pai. 

 

Meu pai é uma pessoa que me faz chorar muito (fala emocionada), ele é 
um referencial para mim de pessoa, de estudante, de inteligência, não é 
porque é meu pai não, tá… mas é porque eu gosto muito mesmo da forma 
que ele estuda, da forma que ele entende das coisas. Quando eu falei que ia 
fazer matemática, meu pai queria que eu fizesse algo na área da saúde 
porque meu pai é enfermeiro... e aí ele não gostou não, sabe? “Tá bom vai 
fazer o que?”...”ah pai, para ser professora”... pronto! ”Não, você não pode 
fazer isso,  não porque no Brasil não senão não valoriza professor, não 
você não vai fazer não, você não pode fazer…” e  o meu pai é  professor, 
tá? (risos) “Você não pode fazer isso com você.”  aí ele já puxou assunto “Vai 
fazer mestrado?”... “Vou, pai.” “Você vai ter que fazer mestrado porque 
você é mulher e sendo mulher você não vai ser reconhecida só com 
graduação. Além disso, você é mulher preta então tem que fazer um 
mestrado e ainda tem que fazer o doutorado.”... meu pai é desse jeito. 
Todo dia ele vira para mim aleatoriamente um horário assim... na cabeça dele 
lembra…. ele vira para mim “Você vai fazer o mestrado?”, “ Você sabe né, a 
gente já conversou,  você é mulher e preta você não pode fazer só a 
graduação... você tem que fazer mestrado.” e nessa questão de família já 
casa com os estudos, porque meu pai é uma pessoa que sempre me 
incentivou a estudar  bastante (LUEJI, entrevista concedida em 2021, 
destaque nosso). 

 

Nesse relato de Lueji, ela mostra a preocupação de seu pai ao questionar se 

ela vai fazer o mestrado, enfatizando a relevância dessa efetivação pelo fato de ser 

uma mulher negra. 

Primeiramente, o que significa ser uma mulher preta e o que a difere das 

demais? Ser mulher negra é ter uma identidade construída por um outro viés histórico, 

social e cultural. Trata-se de uma mulheridade que foi silenciada em nossa história, 

ocupando um lugar cuja opressão recaiu sobre elas com aspectos de violência, 

estruturada num racismo cultural (GONZALEZ, 2020). É um lugar sem gênero, ao 

contrário do lugar da mulher frágil atribuído às mulheres brancas (LUGONES, 2020). 

Às mulheres negras, nomeadamente “guerreiras”, eram comuns as duplas, triplas 

jornadas, tendo que doar-se para além de si a fim de ocupar seus espaços 

(LUGONES, 2020). 

Percebemos, nas leituras dos capítulos anteriores, quando discorremos sobre 

a história da mulher e da Matemática, em seu acesso à escola, o silenciamento 

histórico atribuído à mulher preta. Em alguns momentos, ela nem mesmo aparece. É 

esse corpo que hoje ocupa as salas de aula de Matemática. Trata-se de um corpo 

interseccionado em seus feminismos e suas causas, rico em significados culturais, 

históricos e políticos, lutando contra as precariedades que lhe foram impostas, 
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inclusive, pelo Estado (BUTLER, 2020), e que busca valorização e reconhecimento 

(BUTLER, 2018). É um corpo que vai ensinar Matemática e que precisa fazer o 

mestrado visando a um patamar em que possa ser escutado. Assim é Lueji: 

 

(...) Desde que falei para ele que eu ia para Universidade, ele veio com 
esse papo de que eu tenho que fazer um mestrado porque eu sou mulher 
e que se eu não fizer,  eu não vou ser valorizada. Ele sempre falou isso 
para mim e por ser uma mulher e preta é pior, ele fala assim mesmo, sem 
papas na língua,  “Pior ainda”. Você tem que fazer mesmo... tipo... tem que 
estudar mais para mostrar que você sabe ...que a gente tem que ter 
diplomas….ter a diplomação ter um grau maior para você ser validada 
né? E as pessoas não te questionarem...e ainda assim você vai ser 
questionada (LUEJI, entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 

 

Ter que estar um passo à frente para conquistar o devido espaço é uma 

cobrança somada ao fato de ser uma mulher preta; essa é uma das maneiras que o 

pai de Lueji encontra para contradizer uma performatividade normativa acostumada a 

posicionar essas mulheres em lugares subalternizados (BUTLER, 2007). O mestrado 

é uma forma de subversão que efetivará mudanças na vida da jovem, no sentido de 

dar a ela uma prática mais expansiva da sua liberdade, e a tornará, 

consequentemente, um exemplo para outras mulheres pretas, reforçando uma luta 

coletiva que é uma performatividade corpórea significativa para essas identidades 

(BUTLER, 2018). Uma mulher preta no espaço acadêmico é luta, é o abrir das portas, 

é ocupação daquilo que lhe foi negado por gerações. Uma semente plantada para 

gerar milhões de outras sementes. 

Assim, Lueji agora vê seu futuro como professora enquanto mulher negra:  

 

Os alunos veem na gente exemplos de que é de um caminho possível né, 
a formação da Matemática, a formação do professor de matemática, de 
mulher..., mas eu confesso que eu nunca me vi nesse local não nunca me 
vi. Na verdade, eu me vejo nesse local a partir da perspectiva do estágio, 
eu consigo me ver na perspectiva da escolinha que meu namorado faz 
parte, o que acontece(...) é uma Escola Comunitária, eu me vejo mais 
nesse local assim como outros professores pretos assim como outras 
professoras pretas. 
 
São crianças pretas, meninas e meninos pretos que olham para gente 
falam: “Pô... posso ter uma professora de matemática” ou “Posso ser uma 
professora de química” , “Ah... eu posso ser um professor de música que 
também” “Eu posso ser professor de história”, entendeu? As crianças veem 
mesmo quando a gente se reúne para bater um papo ou então para 
reunir ali...nas questões pedagógicas da escola de como vai caminhar, 
eles veem assim... “Pô... essa pessoa faz parte do da escola que é uma 
pessoa preta, ela lida com matemática, ela sabe matemática”, então 
assim, eu vejo essa questão... eu me vejo  nesse local, nesse espaço, 
entendeu? (LUEJI, entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 
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A representatividade emerge, na sua fala, quando ela então se vê nesse lugar 

de professora de Matemática, mas em espaços como o da escolinha, que é a escola 

quilombista que será referenciada mais à frente nas análises de convergência. Assim, 

sua presença também refletirá nas crianças pretas, conforme explicado por ela. Lueji 

tem consciência de que fará parte desse universo do nós (BUTLER, 2018), assim 

como sua professora de Matemática fez, como veremos mais à frente. 

Conforme observamos, historicamente, a mulher preta adentrou no cenário da 

matemática somente no fim do século XX (CAVALARI, 2013). Trata-se de um corpo 

que só veio a falar matemática muito tempo depois de outros, revestido de uma 

linguagem diferenciada, ou seja, a matemática se torna uma linguagem política diante 

da ocupação de um espaço que assim foi negado (BUTLER, 2021). Lueji, então, 

mostra que não há neutralidade. Há luta.  

 

5.2 Análise das singularidades de Luma 
 

“Sou mulher travesti. Aproveitando esses espaços para usar esse termo político de travesti mesmo, 
tá?” (LUMA, entrevista concedida em 2021). 

 

Luma21, mulher branca, travesti, nascida no Rio de Janeiro, foi morar em 

Fortaleza quando criança e se entende como cearense. Com 31 anos, no seu último 

semestre da licenciatura em Matemática em uma instituição federal, é líder do 

movimento estudantil, atuando como coordenadora-geral do Diretório Central de 

Estudantes (DCE) dessa instituição. A jovem enfatiza sua menção como “mulher 

travesti” a fim de reforçar politicamente o seu espaço e o espaço de outras, assim 

como para visibilizar a travesti atuando em outros espaços diferentes da prostituição 

(NASCIMENTO, 2021). 

Nossa participante inicia sua narrativa colocando sua identidade política. 

Desde muito jovem eu me identifiquei como uma pessoa diferente, não 
estava dentro dos padrões, porém eu buscava estar dentro desses 
padrões. Tentava buscar esses espaços, né, até que um determinado 
momento eu compreendi que era uma pessoa trans. Hoje eu não uso 
esse termo, eu uso travesti, mas é mais uma forma política e afirmação. 
Eu sou uma travesti branca, acadêmica e muitas vezes né, quando você 

 
21 Homenagem à primeira mulher travesti a se doutorar em Educação no Brasil, Luma Nogueira de 
Andrade, que em 2012 defendeu a tese Travesti na Escola: assujeitamento e/ou resistência à ordem 
normativa no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará. 
Atualmente Luma é professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab). 



108 
 

usa o termo travesti você imagina uma perspectiva uma mulher trans 
negra que se prostitui para sobreviver e tem muito disso tá... (LUMA, 
entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 

 

Primeiramente, esses padrões citados por Luma são os padrões cis-

heteronormativos, constituídos de gestos e representações que sustentam a 

binariedade de gênero, promovendo, dentro de uma relação de poder, os corpos 

aceitáveis e os corpos marginais. No caso de Luma, é um corpo abjeto e que, por isso, 

se julga pessoa diferente (BUTLER 1990; 2003) por não ser uma mulher cis. 

Ela percebeu que era uma pessoa trans e que sua outreridade (NASCIMENTO, 

2021) é transgressora e diferenciada das demais, afirmando-se como travesti branca 

e acadêmica, corpo que abarca resistência e vai na contramão das normas, trazendo 

com ele uma representação coletiva, pois Luma quer desconstruir a imagem da 

travesti negra e prostituta, afirmando que seu lugar é para todas. Trata-se de um corpo 

de performatividade corpórea, corpo político (BUTLER, 2018).  

Luma mostra que tem entendimento do lugar em que se encontra dentro do 

cistema hierárquico, cujas perspectivas cisgêneras desumanizam e inferiorizam 

corpos como o seu. Então, seu olhar crítico sobre a vigência de tal cistema a faz 

resistir existencialmente, socialmente e politicamente, provando que não é destino de 

toda travesti a prostituição (ANDRADE, 2015).  

Nesse sentido, a representação de Luma é de “Lumas”, conforme veremos no 

próximo trecho da sua narrativa: 

 

Eu busquei as minhas amizades que eram algumas pessoas travestis, 
mulheres transexuais que era onde eu me apoiava. Então, mesmo que de 
uma forma não colocada eu fui ali pro mercado da prostituição, não por 
necessidade, mas fui lá e é legal...dá dinheiro... não sei... as amizades... 
muitas das minhas colegas, de fato, iam pela necessidade, tinha que 
pagar aluguel, sobreviver e tal... então assim... eu conheci esse espaço de 
alguma forma em alguns momentos, tá, assim...é muito comum... é um lugar 
muito difícil. A gente sai para a esquina, que a gente costuma dizer, sem 
saber se vai voltar. Elas vão mesmo preparadas porque o perigo não é só 
os clientes, as pessoas que passam na rua jogam alguma coisa, a violência 
em si. Então assim...muitas pessoas julgam as mulheres travestis de 
serem violentas, agressivas e tal, mas é elas por elas né, ou elas se 
defendem ou ninguém vai defender elas, porque se alguma travesti é 
agredida na rua ninguém vai ali defendê-la, aí se disseram que ela roubou 
ou que ela fez algo parecido e ela não tem nem direito a dar até a voz de se 
defender (...) a violência gera violência. As pessoas travestis têm esse 
estereótipo de violência muito pela questão da autodefesa mesmo. A 
pessoa travesti não vai chamar a polícia quando ela é agredida na rua 
porque a gente vai ser agredida novamente. Então ou elas se defendem, 
ou nós nos defendemos ou não vai ter quem nos defenda (LUMA, entrevista 
concedida em 2021, destaque nosso). 
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Aqui, Luma expõe as questões da prostituição e da violência associadas ao 

estereótipo atribuído às travestis, que atravessam esses lugares, vulneráveis e tendo 

que estar sempre vigilantes consigo mesmas e com as demais. Como Luma coloca, 

“é um lugar muito difícil”. Vimos que a história das mulheres no Brasil é uma história 

de violência, contudo, a travesti tem um requisito específico de uma outreridade que 

é vista pela sociedade de maneira singular, nada semelhante às outreridades 

discutidas para mulheres cis, por exemplo (NASCIMENTO, 2021). 

O estereótipo de “travestis de serem violentas, agressivas e tal” é gerado num 

corpo cuja patologização retira seu direito de fala, ou seja, dele é retirado a 

reivindicação do direito de aparecer em público no exercício da liberdade sem precisar 

sofrer a violência, constituindo-se como uma luta democrática. Luma fala em 

autodefesa pois não há quem as proteja, nem mesmo o Estado. São vulneráveis. 

Corpos plurais que pedem reconhecimento para que possam exercer sua liberdade 

em sua plenitude, cujos estereótipos lançados a eles os silenciam (BUTLER, 2018). 

Patologizar os corpos trans é colocá-los num lugar mais “descansado” para a 

moral social, pois, conforme Gaspodini e Jesus (2020) as crenças de superioridade, 

como a cisgeneridade e o cissexismo, estabelecem lugares de corpos. Tratam-se de 

práticas cotidianas de invisibilidade e estigmatização de corpos considerados 

inferiores, por meio de uma linguagem discriminatória, piadas e silenciamento que 

resultam em violência extrema. 

São mulheres que precisam se defender o tempo todo, mulheres cuja vida 

empurrou para a prostituição ou não, mas que são julgadas para além de suas 

humanidades (NASCIMENTO, 2021). Luma nos posiciona de maneira mais enérgica 

sobre a intencionalidade do mercado sobre os seus corpos. 

 

Então eu busco no espaço que hoje o ocupo, tentar trazer essas pessoas 
para além da questão da prostituição. Hoje mais de noventa porcento 
das mulheres transsexuais e travestis no Brasil vivem, sobrevivem da 
prostituição. Não é porque algumas escolheram viver naquele espaço, elas 
não têm, nós não temos outra opção é aquilo ou é aquilo. Aquilo é nos 
ofertado porque o mercado da prostituição para as pessoas transexuais 
oferece um espaço lucrativo. Hoje o Brasil é o país que mais mata pessoas 
transsexuais no mundo, porém é o pai que mais acessa conteúdo 
pornográfico né, de pessoas travestis também. Então assim... essa 
marginalização das mulheres transexuais e travestis não é à toa... é para 
que esse mercado cada vez mais barato, para que essa sociedade possa 
consumir esse “produto” cada vez mais precário. Então quanto mais 
mulheres transexuais e travestis tem na rua, maior a concorrência e 
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menor preço que elas vão cobrar dos seus programas e assim funciona 
né (LUMA, entrevista concedida em 2021, destaque nosso).  

 

Luma revela que o mercado da prostituição é composto por travestis e mulheres 

trans com necessidades de sobrevivência. Diante dessa questão, ela coloca que essa 

não deveria ser a única opção para elas e prossegue salientando que o Brasil é o país 

que mais mata travestis e transsexuais, colocando essas pessoas às margens, 

inclusive, ao baratear seus corpos para que a sociedade “consuma esse produto cada 

vez mais precário”.  

É impactante essa fala em que estabelece uma comparação de seus corpos 

com um produto precarizado. Trata-se de uma denúncia de como o sistema trabalha 

para deixá-las esquecidas. A precariedade, sendo uma condição socioeconômica, 

gera vulnerabilidade e violência sem nenhum tipo de proteção e reparação, conforme 

a narrativa de Luma revela no trecho anterior. No contexto da prostituição exposto por 

ela, essa precariedade é politicamente produzida e induzida pela violência arbitrária 

do Estado, pois, além de terem seus corpos barateados pelo mercado, essas 

mulheres precisam se defender da violência das ruas e até do assédio policial 

(BUTLER, 2018). 

A precariedade tem relação com as normas de gênero. Se o corpo for abjeto, 

sofrerá com frequência o assédio, a patologização e a violência. A fala da nossa 

participante se materializa num apelo político. Isso porque esse corpo está na luta 

contra essa precariedade dentro das manifestações, está exposto, colocando seu 

valor e sua liberdade ao representar-se em forma corpórea (BUTLER, 2018). 

Diante desse cenário trazido por Luma, vale refletir em como essa mulher de 

luta ocupa um lugar na licenciatura de Matemática e como a sua identidade travesti 

influencia esse lugar de maneira específica e diferenciada.  

Adiante, ela continua: 

 
Então não é à toa que o mercado de trabalho é fechado para nós. Então 
assim... mesmo estando onde eu estou, quase formada em matemática,  
eu nunca tive uma oportunidade... na verdade eu nunca tive coragem de 
mandar meu currículo para uma escola particular hoje, aqui em Fortaleza, 
porque eu tenho quase certeza que uma escola particular não vai querer 
no seu quadro de professores uma professora travesti porque vai causar 
um rebuliço danado dentro de uma escola, talvez, com pais conservadores 
e por isso que vão lá nessa questão... então assim... eu não tenho nem 
coragem de mandar meu currículo porque  dificilmente eu seria aceita, 
tenho muita consciência disso e eu não sei se estou preparada de fato 
para enfrentar toda essa mais violência de ser rejeitada, simplesmente 
por ser uma pessoa transexual.  
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O Estado - por isso que eu digo que é importante as políticas públicas do 
país - deveria inserir as pessoas no mercado de trabalho. Então, se não 
for um concurso, uma seleção que de fato selecione pessoas por sua 
capacidade, eu tenho certeza de que não serei selecionada 
simplesmente por ser mulher travesti (LUMA, entrevista concedida em 
2021, destaque nosso).   

 

Refletimos, aqui, se a fala de Luma está relacionada com a questão “a quem é 

permitido ensinar Matemática?”. Temos uma futura professora, quase formada por 

uma instituição pública de excelência, apreensiva por uma impossibilidade de lecionar 

em escolas privadas e ser automaticamente rejeitada ao enviar seu currículo, 

simplesmente por ser quem é. Ou seja, o corpo trans pode provocar a reinvenção e 

fluidez desse espaço escolar (ANDRADE, 2015), além da decolonialidade do saber 

que pode acontecer nesse lugar. Por essa questão, Luma percebe que a escola 

particular não se encontra disposta para tal mudança por se tratar de um espaço 

cisnormativo (VERGUEIRO, 2016). 

Sua identidade não se encontra confortável diante do espaço profissional por 

questões que discutimos até aqui. Temos uma sociedade e um Estado que oprimem 

o corpo abjeto por este se tornar uma ameaça às normas sociais, gerando 

contestações permanentes. Aos opressores, o fim é de preservar a legitimidade e a 

inteligibilidade simbólica (BUTLER, 2019). 

Diante dessa realidade, Luma expõe o desamparo, o descaso e o abandono 

estatal com pessoas travestis e trans. Também nos mostra que esse ato gera um não-

lugar, como podemos ver, em relação a ela ter receio de distribuir um currículo num 

ambiente de escola particular. Travestis muitas vezes se veem impedidas de 

continuar, mas, por serem corpos políticos, há resistência e luta.   

Após essa fala potente, Luma revela questões de grande relevância para que 

entendamos sua identidade travesti e como isso influencia em sua formação e carreira 

docente. Em sua narrativa, o apoio familiar foi fundamental para seu prosseguimento 

nos estudos e na carreira, reconhecendo seu privilégio diante de outras realidades 

relacionadas com travestis, pois elas costumam ser patologizadas pela sociedade, 

sofrendo com a rejeição de suas famílias, terminando por abandonar seus estudos 

(NASCIMENTO, 2021), em geral devido a uma expulsão imposta pelos ambientes 

educacionais. 
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Desde muito cedo, sobre a minha identificação tive uma boa aceitação 
familiar. Não fui expulsa de casa. Lógico que teve conflitos com essa 
questão, minha família não compreendia muito bem, porém em nenhum 
momento fui hostilizada ou expulsa de casa por isso. A gente buscou junto 
né, então eu sempre tive um apoio muito importante na minha vida. Eu 
acho que o apoio familiar que eu tive, foi fundamental para eu conseguir 
estar hoje onde eu estou. Lógico que passei por alguns obstáculos muito 
complicados sozinha, porém sem sombras de dúvida a minha família foi a 
base de tudo e hoje sou o que posso ser né, por estar viva aí, ocupando 
os espaços que hoje eu ocupo (LUMA, entrevista concedida em 2021, 
destaque nosso). 

 

O apoio da família “foi fundamental para eu conseguir estar hoje onde eu estou”, 

garantiu o direito de existir e de circular – por alguns espaços –, ocupando, por 

exemplo, uma vaga em uma instituição pública de ensino superior, ocupando o DCE, 

cuja presença é tão relevante ao representar corpos de existências plurais que 

reivindicam o reconhecimento ao exercer suas liberdades e uma vida que elas possam 

viver, uma vida viável (BUTLER, 2018).  

Luma apontou algumas dificuldades em sua formação que vale destacar. 

 
Então assim... eu passei por uma dificuldade muito grande. Lá na 
instituição tem os jogos internos. Funciona muito parecido com o que é o 
do ensino médio, interclasse. Só que a intenção dos jogos é intercurso, 
onde cada curso criava seus times e ia participar dos jogos. Eu estava 
com três, dois meses na instituição. Aí eu cheguei e disse “Olha eu vou 
participar”, me inscrevi lá no time de futsal feminino do curso de 
matemática e tal. Achei que não teria nenhum problema. Até que chegou 
uma colega, no dia seguinte e disse “Tá...olha...tão dizendo que não vão 
aceitar você jogar”, aí eu fiquei com medo...“Como assim não vão me 
aceitar?”. A instituição me reconhece uma mulher né, mas nos jogos eu 
não vou poder participar? Aí eu fiquei bem preocupada, bem nervosa... 
não aceitei aquilo que foi colocado. Fui conversar com os responsáveis 
e ouvi barbaridades… que eu ia machucar as meninas... só que eu não 
sou uma pessoa grande, quem me vê percebe que eu não tenho um padrão 
um porte físico forte. Tinha outras colegas lá que eram muito maiores do 
que eu, porém né, o preconceito enraizado. Só que assim...eu consegui 
movimentar a instituição inteira nesse projeto com processo de 
formação das mulheres transexuais nos esportes. Fizemos uma palestra 
enorme no auditório da instituição, chamamos profissionais, chamamos 
o grupo de professoras que apoiou a luta porque tinha uma outra garota 
trans na instituição, só que era menor de idade, ela era do ensino médio 
integrado. Então para ir, ela precisava da autorização dos pais e tinha toda 
uma dificuldade ainda maior, tinha que encabeçar e esse processo porque 
ela também queria jogar e a instituição não permitia que a gente jogasse no 
time feminino. Só que assim... foi uma mobilização muito grande, eu ouvi 
absurdos, fui na porta do reitor mesmo... quero um posicionamento 
sobre essa questão... Mas eu tinha muito apoio. Graças a Deus, o curso 
tinha muitas pessoas LGBT dentro da matemática que não se assumiam 
e quando eu cheguei, eu escuto de um colega que eu revolucionei aquilo 
dali do curso de matemática, que quem era LGBT ficou muito 
confortável me dizer que era LGBT e se posicionar (LUMA, entrevista 
concedida em 2021, destaque nosso). 

 
Luma relata que sua presença no futsal feminino da instituição causou reações 
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preconceituosas, as quais a levaram a assumir uma postura de combate que 

movimentou e reuniu pessoas e, também, outra estudante transexual e outras 

pessoas LGBTI+ da licenciatura em Matemática que se sentiram à vontade para 

revelar sua sexualidade. Tal performatividade corpórea, vivenciada por essas 

pessoas, reunidas em prol da desconstrução de um ambiente transfóbico e 

preconceituoso em forma de ações corporificadas é a constituição do nós que garantiu 

o seu “direito de aparecer” (BUTLER, 2018). 

Nas palavras de Passos (2022), a instituição referenciada pela experiência de 

Luma se portou como uma “produtora de mecanismos sacrificiais”. Porém, Luma 

conseguiu movimentar pessoas, mostrando uma ação que levou a novos 

pensamentos e à transformação daquele ambiente educativo. Luma, então, desloca 

esses corpos para seus lugares de fala, conseguindo legitimar os seus espaços. 

Na sua fala: “eu revolucionei aquilo dali do curso de matemática, que quem era 

LGBT ficou muito confortável me dizer que era LGBT e se posicionar”. Assim, mostra 

que mudanças foram provocadas e que aquela instituição passou por alterações 

significativas, possibilitando a ocupação de um espaço mais democrático no qual as 

pessoas teriam mais liberdade para atuar. Corpos têm apelo político, por mais que 

sejam diversificados, estão inseridos em interesses comum (BUTLER, 2018) e, juntos, 

buscarão seus espaços. 

Com isso, Luma se tornou referência. Sua representação ganhou força dentro 

da instituição. 

 
Hoje o centro acadêmico desde quando eu cheguei, ele só é ocupado 
por pessoas LGBT, o centro acadêmico de matemática, uma instituição 
que até hoje a gente acredita muito ser conservadora. Então a seguir é o 
principal centro acadêmico da instituição, é o que mais movimenta o campus 
de  Fortaleza... a gente fez uma revolução para que as pessoas não só 
participassem dos jogos, mas a garantia de que a gente participasse 
enquanto o gênero que a gente tem, como a menina que falei que foi 
selecionada para jogar na Seleção de Vôlei do Instituto nos jogos 
nacionais dos Institutos Federais. Então assim o que a gente fez foi  tudo 
para que não houvesse nenhum questionamento nos jogos de tão grande que 
foi essa movimentação. Então teve essa questão, depois disso eu acredito 
que eu consegui me impor e, hoje, eu sou uma referência talvez pela 
minha luta LGBT dentro do Instituto, não é à toa que hoje eu sou a 
coordenadora geral não Diretório Central dos Estudantes, dirigido por 
uma travesti. Eu acho que é muito significativo, a gente foi eleita com 
quase 80% dos votos e muitos dos meus votos eles contavam “Vou 
votar em você porque você, para mim, é uma referência”... Então para 
mim foi muito grande ouvir aquilo, é muito significativo enquanto 
mulher transexual de ser aceita por outras mulheres né,  porque todos os 
outros times que iam jogar contra mim, se mobilizaram em dizer nenhuma 
outra ou, pelo menos se tinha alguma coisa contra me colocar, mas todos os 
times fizeram um abaixo-assinado dizendo que não teria nenhum 
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problema a jogar contra a minha pessoa nos jogos. Então foi muito 
significativo essa questão da luta né, que a gente conseguiu mobilizar e 
hoje eu acho que não tem mais nenhum problema em reconhecer as 
pessoas transexuais de acordo com o gênero que se identifica, inclusive, 
quando tem alguma dúvida elas me consultam e como que deve ser, a 
melhor maneira de conduzir esse processo (LUMA, entrevista concedida 
em 2021, destaque nosso).  

 
Hoje, Luma é coordenadora-geral no DCE, sendo ela a quem outros estudantes 

recorrem e com quem se identificam dentro da instituição, tendo se tornado uma 

referência. Para ela, sua luta é de muita valia, assim como as falas que chegam até a 

sua pessoa. Como podemos ver, o resultado do processo foi positivo para as pessoas 

LGBTI+ da instituição. Luma ocupa um espaço de poder, sendo um corpo de 

resistência plural que reivindicou seu reconhecimento e sua valorização (BUTLER, 

2018) e, assim, ocupou. É uma semente que germinou naquela instituição e que gerou 

outras sementes. 

Assim como relatou Andrade (2015) sobre seu lugar adquirido na época escolar 

por estar envolvida nos principais trabalhos da instituição e, também, como 

professora, afirmando sua identidade, sua voz teve papel central na desconstrução de 

preconceitos naquele ambiente. Não obstante, Luma não se omitiu diante da situação 

e também usufruiu da sua voz para construção das lutas identitárias naquele espaço 

que teve, como consequência, uma relevante desconstrução pela presença do corpo 

travesti. 

Diante da experiência política de Luma dentro da universidade, ela também 

falou do seu lugar, imbuída da sua identidade travesti, dentro do curso de Matemática. 

 
Essa questão da força, de me impor... se tem algum macho lá no curso 
de matemática que tem algumas dificuldades com a minha presença, ele 
consegue guardar. Isso porque eu acabei sendo uma referência, de fato, eu 
falo assim quando tem é coisa para resolver, qualquer aluno da matemática 
já pensa em me procurar. Essa questão de me impor mesmo… Eu enfrento 
muita dificuldade na questão da minha própria confiança com a 
matemática. Vou lembrar de uma turma que eu tive muita dificuldade... 
Geometria Espacial. Eu era a única mulher naquele espaço. Tinha outros 
nove alunos homens, professor homem e eu a única mulher ali naquela 
época. Bom, então, com toda a dificuldade, às vezes eu tinha um receio 
de queria entender o porquê que só  eu cheguei ali? E aí era muito difícil, 
então assim... os machos, se eles têm algum problema eles guardam. Eu 
costumo dizer que dentro do meu curso eu tenho muito respeito, as pessoas 
me respeitam. Eu nunca sofri em algum momento transfobia dentro do 
curso de matemática, seja posto por quem fosse do curso. Eu acho que 
pode ter pessoas ali que talvez tenham dificuldades, mas eu acho que 
viram e acabam guardando, é melhor não mexer, né… (risos) (LUMA, 
entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 
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Luma traz algumas variáveis interessantes, nesse trecho, para refletirmos. Ela 

aponta um lugar no qual as demais pessoas não a atingirão pelo fato de ela ter 

aprendido a se impor e, assim, garantir o respeito de todes dentro do curso de 

Matemática. Era a única mulher da turma de Geometria Espacial e então, pensava 

consigo própria, o motivo de só ela estava ali. Apontou essa questão como uma 

dificuldade que a fazia sentir receio perante a Matemática. Esse dado reforça a 

pergunta “a quem é permitido ensinar Matemática?”; por que tão poucas mulheres 

conseguem avançar e se formar nesse curso? 

Após Luma se tornar referência e ter o reconhecimento responsável por 

transformar o espaço estudantil (BUTLER, 2018) na instituição, ela garantiu, de certa 

forma, um lugar, como aparece em sua fala: “olha... não vou mexer ali”. Assim, deixa 

claro que mesmo que alguém se incomode com ela, evitará o confronto. Contudo, 

inferimos que a questão do respeito não vem somente desse lugar, mas, também, do 

reconhecimento do quanto Luma é capaz de lutar nos embates cotidianos, por se 

tratar de um corpo abjeto imbuído de demandas políticas e afirmativas de inclusão 

que vai na contramão das normas cisgêneras (JESUS, 2014). 

Percebemos que o fato de estar só, enquanto mulher, a deixa insegura na turma 

e essa questão atravessa os medos de muitas mulheres quando são únicas num 

ambiente com muitos homens. Esse é um caráter histórico e cultural de opressão e 

violência que traz seus reflexos nos tempos atuais. É importante salientar que Luma 

está na interseccionalidade como mulher e travesti num espaço ocupado 

majoritariamente por homens, e que esse ponto ganha mais intensidade ao se tratar 

de um corpo que sofre violência estatal (BUTLER, 2018). O contexto de um ambiente 

masculino e de ser uma, em suas palavras, “mulher travesti”, ofereceu à Luma 

insegurança em relação à Matemática, mas não foi motivo para desistir. Resistência. 

 

 

 

5.3 Análise de convergências entre Lueji e Luma 

 

Apresentamos até aqui as análises de singularidades das narrativas das 

participantes, para que pudéssemos conhecê-las melhor em diálogo com a literatura 

que sustenta teoricamente esta pesquisa. Nesta seção, focaremos na análise de 

convergência que se trata, na visão de Fernanda Malinosky Coelho da Rosa de “[...] 
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características em comum ou contrastantes entre si, mas que se referiam a um mesmo 

assunto” (2017, p. 180), visando aos temas de interesses comuns que emergiram nas 

narrativas de Lueji e Luma, independentemente da abordagem de suas concepções 

acerca deles. Ao apontar tais proximidades, tencionamos uma maior compreensão 

sobre os percursos e a formação dessas licenciandas em Matemática com corpos 

dissidentes, o que não significa uma generalização, pois as questões e interpretações 

individuais são respeitadas. 

Para a realização desta análise, consideramos os temas abordados por cada 

colaboradora, além da leitura atenta das transcrições das entrevistas narrativas. Para 

auxiliar o processo de determinação dos temas que seriam examinados, montamos 

um quadro, apresentado no “Apêndice”. Assim, observamos assuntos tratados por 

Lueji e Luma, tópicos de interesse de ambas e que nos permitiram que os 

agrupássemos, criando eixos de análise que serão apresentados a seguir. 

No primeiro eixo, “Boas em Matemática o suficiente para se defenderem”, 

encontramos as informações de como Luma e Lueji lidaram com a Matemática para 

se defender diante da violência do bullying, fazendo-nos refletir que à Matemática não 

cabe somente buscar resoluções numéricas, mas humanas também, quando tratamos 

de ambiente escolar. 

No segundo eixo, “Docentes que machucaram x Docentes que incentivaram”, 

trouxemos as experiências vivenciadas com docentes. Aqui, provocamos a ideia de 

por qual motivo ambas terem guardado memórias negativas com professores homens 

e memórias positivas com professoras mulheres. 

No terceiro eixo, “Práticas docentes que promovem a inclusão de mulheres na 

Matemática”, Lueji e Luma falam sobre práticas inclusivas de docentes da Matemática 

sobre o tema das mulheres e o quanto isso foi positivo para suas aprendizagens. 

No quarto, “Subjetividades que se unem para construir o conhecimento da 

Matemática”, as licenciandas discutem o encontro com pares e a importância de 

valorizar as subjetividades de estudantes. 

No quinto e último eixo, “Matemática como locus masculino e as práticas 

docentes feministas e plurais em Matemática”, revelamos ideias advindas das 

licenciandas para a futura docência em sala de aula de Matemática, cenário em que 

elas têm ciência que precisarão ser resistentes por se tratar de um espaço 

masculinizado. 

A análise de singularidades forneceu as experiências vivenciadas por essas 
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licenciandas que formaram um contexto a se considerar nessa etapa de convergência. 

Das discussões que emergem dessas narrativas, torna-se possível refletir sobre a 

formação da docência em Matemática e que lugares podem ser ocupados por corpos 

como os de Lueji e Luma. 

 

5.3.1. Boas em matemática o suficiente para se defender 

 

Iniciamos a análise de convergências com este eixo que traz as reflexões sobre 

as vivências de Lueji e Luma em relação à Matemática no período escolar e suas 

relações com esse saber. Um ponto comum exposto por elas em suas narrativas tem 

referência aos seus lugares como pessoas inteligentes por saberem matemática e 

como isso funcionou, muitas vezes, como uma defesa para não sofrer bullying. 

Nessa passagem, precisamos fazer algumas reflexões acerca do que é ser 

“boa em matemática”. Trata-se de uma titulação que facilmente se relaciona à 

inteligência em variadas culturas e está muito presente em pesquisas que tratam de 

estereótipos referentes à genialidade e ao heroísmo, gerados pela própria cultura em 

que as pessoas estão inseridas, determinando lugares marcados na Matemática 

(MENDICK, 2005; CHU, 2010). 

Na narrativa de Lueji, suas habilidades em matemática são evidenciadas no 

período escolar que, de certa forma, trouxeram a imagem de ser uma pessoa 

inteligente e competente. Assim, ela tinha importância e destaque no ambiente da sala 

de aula. Na contramão, coloca que esse papel não era tão positivo, pois se via usada 

peles colegues, que acreditavam que ela podia fazer de tudo em prol de benefícios 

alheios nas avaliações. Vale dizer que era a única aluna negra de uma escola 

particular, católica, de classe média, na qual era bolsista. 

 

Eu lembro da escola, né? A minha experiência escolar, enquanto mulher 
dentro da escola, sempre foi uma experiência boa porque eu era vista 
como  uma pessoa que era boa em matemática. Então, eu acho que isso 
era um dos motivos para eu ser vista com uma pessoa assim... útil,  
como uma pessoa importante ali dentro daquele ambiente da sala de aula. 
 
Eu não me lembro da parte dos meus professores, por ter tido algum tipo de 
diferenciação nesse sentido, mas eu lembro de alguns colegas (...) eu lembro 
que na escola era vista como uma pessoa que é boa em matemática e 
consequentemente inteligente, não que as coisas tenham uma a ver com 
a outra, mas é que as pessoas entendem porque você sabe matemática 
e tiram proveito porque você é inteligente. Eu era é usada dentro da sala 
de aula e aí eu já não sei se isso tem a ver com o fato da ser mulher ou 
com fato de eu ser mulher negra ou com os dois..., mas usada no sentido 
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de as pessoas acharem que eu podia fazer tudo por elas e que eu ia salvá-
las numa prova, num trabalho ou teste (LUEJI, entrevista concedida em 2021, 
destaque nosso). 

 
 

 Lueji percebe que ser “boa em matemática” lhe ofereceu um certo status na 

sala de aula e que, de certa forma, ajudou a ocupar um espaço de poder considerável 

(WALKERDINE, 2005). Assim, ao mesmo tempo em que percebemos que ela tinha 

uma posição de poder na sala de aula por saber matemática, algo que lhe ofereceu 

visibilidade e qualidades como ser considerada uma “pessoa inteligente”, há um certo 

incômodo quando ela fala em “ser útil”, que tem relação com aquilo “que as pessoas 

entendem porque você sabe matemática e tiram proveito porque você é inteligente”. 

Seria essa sensação de status ilusória? 

Luma também sempre teve afeição pela matemática e salienta como usou seu 

saber para produzir benefícios para si mesma. 

 

Eu  sempre gostei muito de matemática durante toda a minha vida 
escolar, no Ensino Fundamental, no meu ensino médio (...). Fui medalhista 
da OBMEP, fiz vestibular para outras coisas,  tive início já em outros cursos. 
Na verdade, eu cheguei formar em logística, também o início do curso de 
fisioterapia..., Mas eu vi que não era o que eu queria e até eu chegar lá na 
matemática... vou seguir esse caminho aqui  que eu gosto: ser 
professora e adoro matemática! sempre me dei muito bem com isso então 
acabei ali. Me encontro mesmo tranquila na matemática. Tenho gosto de 
fazer com que os meus alunos também entendam que a matemática não 
é esse bicho papão eles colocam. 
 
Na escola, eu vendi muitos trabalhos, vendia mesmo... era bem 
capitalista. Quando precisavam, eles vinham falar comigo (risos). Tenho 
uma lembrança que fui pega dando pesca para os colegas de uma turma, 
desde então, não fazia mais prova de matemática junto com a turma, 
fazia é separado. Era  a mesma prova, porém separados, porque eu te falo 
tá, eu vendia trabalhos escolares e quando eles pediam ajuda, não tinha 
bullying...tal….não tinha isso não (LUMA, entrevista concedida em 2021, 
destaque nosso). 

 

Diante de um ambiente escolar em que há ameaça de bullying, Luma preferia 

se relacionar com colegas que a fortaleciam durante os conflitos que surgiam. Seus 

objetivos e determinação foram o que sustentaram a sua vida escolar. Contudo, seu 

destaque em matemática favorecia um lugar de poder que, de certa forma, a protegia 

dos seus colegas de classe que sempre pediam auxílio para fazer os trabalhos e as 

atividades que eram dadas, e ela sabia fazer uso desse poder para benefício próprio. 

Hygor Batista Guse e Agnaldo da Conceição Esquincalha (2022) discutiram como 

docentes LGBTI+ de Matemática, em seu período escolar, compreendiam a 
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matemática como um instrumento de poder e de proteção diante de ataques que 

deixavam de acontecer quando quem os atacava precisava de sua ajuda na disciplina. 

Os autores destacam que, embora esses corpos dissidentes pudessem se “proteger 

com matemática”, outros tantos seguiam vítimas de ataques LGBTI+fóbicos e não 

saber matemática passava a ser mais um marcador que colocava essas pessoas à 

margem.  

Gênero, raça e sexualidade são marcadores sociais que atravessam os corpos 

de Luma e Lueji e geram atos, gestos e práticas que são respondidos, na escola, por 

meio da violência do bullying, fazendo parte de um aniquilamento social 

(NASCIMENTO, 2021), o qual exigia delas uma forma de se defender. A matemática, 

então, aparece como um aspecto de sobrevivência, assim como no caso de Lueji, 

para aliviar os bullyings, mas Luma se difere no sentido de ver uma oportunidade de 

ganhar dinheiro e ter vantagem material nisso. Dessa forma, não se trata de uma 

subalternização. Então, a partir da questão do bullying, há a realização de 

performatividade linguística, produzindo uma vantagem para Luma que foi a de ganhar 

dinheiro pela venda de trabalhos, já que se tratava de uma menina cuja família tinha 

dificuldades financeiras (BUTLER, 2021). 

Se pensarmos em como seus corpos performavam nesses espaços, 

questionamos se suas tendências eram de ser obedientes ou transgressoras e, assim, 

entender que espaço de poder, de fato, ocupavam (BUTLER, 2021). Pelas falas de 

Lueji, não se tratava de um reconhecimento pois só se reconhece le outre quando há 

pretensão de transformar seu espaço, seu futuro (BUTLER, 2004). Seu lugar ainda 

permanecia à mercê das vontades dos seus colegas.  

 

E aí eu me sentia usada pelos meus colegas porque às vezes eu achava 
que o meu papel dentro daquela sala de aula era ser absorvida. Assim 
minha energia e os meus conhecimentos seriam absorvidos por eles. 
 
‘Moeda de troca’ foi assim que eu entendi que seria aceita ali dentro 
daquele espaço onde eu estava inserida. Era isso ou ficar depressiva 
nos 10, 12 anos... fiquei depressiva depois que entrei na faculdade. 
Pelo menos eu admito que adiei uns aninhos aí, mas na escola eu utilizei 
o saber matemática e falo mais não só porque é a nossa área, mas é 
porque é uma área que é valorizada dentro da  sala de aula de um jeito 
muito grande. Você saber matemática, você tirar notas altas em 
matemática, você não precisa dizer que sabe. Às vezes, o professor 
falava “SÓ A LUEJI GABARITOU” e as pessoas pensavam: “Se Lueji 
gabaritou, então ela sabe matemática”. É essa moeda de troca de você 
ajudar os outros né, em troca dessa aceitação dentro daquele espaço 
que você está inserido... Nossa usei muito, usei muito em toda minha 
trajetória escolar,  do 6º ano até o ensino médio.  
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Eu lembro de quando entrou uma menina negra também na minha sala 
e eu zuava ela junto com outras pessoas, hoje eu fico “Meu Deus... Olha 
só o quanto que eu ajudei a fazer o que não queria que fizessem 
comigo”,  porque era como se a Lueji não fosse como ela, e aí 
ficávamos zoando, fazendo chacota dela até ela sair da escola. Você 
vê como é que foi pesado, esse é um grande arrependimento meu, 
porque eu contribuí para uma coisa horrível, mas que essa moeda de 
troca mesmo tinha que fazer, eu tinha que continuar fazendo porque 
senão a próxima seria eu. 
 
Eu era explorada porque eu não queria sofrer racismo (...). Agora, 
imagina se eu fosse uma menina preta e LGBT, gorda... o pacotão,  o 
combo, será que eu sobreviveria? Será que me colocaria, ou ainda, se eu 
poderia estar naquele espaço? Será que me daria - olha como estou 
usando - a oportunidade ….olha só... a oportunidade de ser moeda de 
troca? Isso é muito complicado, isso tem uns atravessamentos muito 
complexos. Eu confesso que eu acho que não me colocariam em um lugar 
assim...não tem como…” como é que ela faz isso?’ entendeu? É bem ruim 
(LUEJI, entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 
 

 
“Moeda de troca” foi a definição encontrada para seu lugar dentro da turma da 

escola, em um processo de subalternização assumidamente aceito por Lueji para não 

sofrer racismo. O saber matemático aparece claramente funcionando como um agente 

de sobrevivência reforçado pelo próprio professor.  

Da mesma forma, Luma também coloca suas questões sobre renunciar à 

participação em olimpíadas no ensino médio por questão de se preservar, pois não se 

sentia confortável pelo fato de estar passando pela sua transição e a turma ser 

majoritariamente masculina. 

 

Eu comecei a minha transição no meu ensino médio. Estava ali durante o 
primeiro e segundo ano, foi aos poucos. Eu já usava uma blusinha como 
uma menina e um short. De fato, eu tinha medo né, de chegar um dia em 
casa e...  Como assim? ... não foi um dia para o  outro. Eu acredito que 
comecei ali entre o meu primeiro e segundo ano do ensino médio, a 
escola por ser muito grande tinha muita diversidade, natural né. Não 
porque se discutia diversidade. 
 
Eu não fui para turma de Olimpíadas no ensino médio, eu não quis. Eu 
não me sentia confortável por ser uma turma praticamente só com 
meninos.  
 
Eu lembro que quando eu me  identificava apenas como um menino gay, 
eu também não tinha e não compreendia o quanto ainda era mais difícil 
ser transsexual e travesti no Brasil. Já era difícil ser LGBT, ser gay, 
imagina agora ser transexual, ser travesti que não tem emprego de jeito 
nenhum ou vai trabalhar no salão de beleza ou vai para a prostituição. 
Eu não sei fazer cabelo, não sei fazer maquiagem, o que eu vou fazer? 
não consigo ali...vou ter que ir para a prostituição. Tentei...estou tentando 
(LUMA, entrevista concedida em 2021, destaque nosso).  
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 Diante de suas falas, refletimos o quanto a matemática pode influenciar ou ser 

influenciada, de alguma maneira, na vida dos estudantes. Em ambos os casos, 

podemos perceber que a matemática as colocou à parte, ora num bom sentido, ora 

não. Lueji e Luma tinham a matemática como um demarcador de espaço, mas, ao 

mesmo tempo, sentiam medo de conviver com as pessoas e, em alguns momentos, 

elas precisavam se retirar ou se omitir. Docentes de Matemática precisam ser atentes 

para perceberem maneiras possíveis de se trabalhar de maneira inclusiva, evitando 

que situações de exclusão sejam perpetuadas pela própria matemática. 

Lueji também enfatiza “o pacotão”, “o combo” e Luma pontua a dificuldade de 

ser travesti no Brasil; suas visões mostram pessoas que se veem em lugares que 

sofrem com opressão. Suas falas interligam as questões de gênero e sexualidade, de 

corpo e de raça também, pois trazem referência à interseccionalidade que 

compreende os preconceitos gerados sobre identidades oprimidas que são oriundos 

de uma matriz colonial, posicionando a pessoa politicamente no lugar que a ela foi 

atribuído (AKOTIRENE, 2020). No entanto, percebemos que, na época escolar de 

Lueji, isso não lhe era perceptível, ao revelar que participava de bullying contra uma 

colega também negra, uma forma que encontrava para não ser a próxima vítima. Já 

Luma viu oportunidade de vantagens para sobreviver em meio ao cenário escolar que 

vivenciava, lugar esse predisposto às práticas físicas e psicológicas sobre seu corpo 

dissidente, conforme dito por Odara (2020). 

Enquanto professories de Matemática, percebemos o quanto é relevante ter 

esse entendimento sobre estudantes. Que lugar nossa disciplina está oferecendo a 

cada ume no espaço da sala de aula? Se tivermos uma postura política, evitaremos 

que injustiças ocorram embaixo de nossas vistas e que as diferenças passem 

despercebidas (ODARA, 2020). Precisamos ser sensíveis com essas questões, pois 

não estamos longe das relações de poder que se instalam em nossas discussões. O 

que aconteceu com Lueji e Luma passa muitas vezes despercebido, principalmente 

quando se trata da aula de Matemática.  

Podemos ir na contramão quando nos permitimos ter mais empatia e 

reaprender a ensinar sem preconceitos, expandindo as habilidades para ministrar 

matemática para além da cultura eurocêntrica, trazendo debates que desconstruam 

as práticas discriminatórias e racistas (HOOKS, 2020). É importante que busquemos 

um ensino de Matemática que se envolva com a prática decolonial do saber, 

transgredindo fronteiras sob o olhar de uma ação pedagógica de desobediência, a fim 
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de incluir nossas alunas que sofrem com a violência o tempo todo tão perto de nós 

(ODARA, 2020). 

 

5.3.2. Docentes que machucaram x Docentes que incentivaram 

 

Nesta seção, analisaremos as falas de Luma e Lueji que trouxeram para as 

narrativas pessoas marcantes como suas professoras e seus professores. Faz-se 

interessante dizer que seus exemplos inspiradores de docentes estão relacionados às 

figuras femininas, enquanto professores (homens) trouxeram memórias negativas em 

suas declarações, na maioria das vezes. 

Entendemos como docentes que machucaram homens que, de alguma 

maneira, passaram pela vida de Luma e Lueji deixando marcas e memórias ruins e 

marcas na perspectiva do que eu não quero ser quando for professora. As relações 

de identidade e de afeto podem envolver alunas com a matemática. Encontramos 

estudos que mostram a contramão, expondo que as relações de gênero afetam as 

relações de meninos e meninas com a matemática e que docentes são definidories 

dessas situações, superestimando meninos e subestimando meninas em suas falas 

aos estabeleceram a dicotomia “bons em matemática” versus “ruins em matemática” 

(WALKERDINE, 2005; OLIVEIRA, 2013; BARBOSA, 2016; CARMO; FERRAZ, 2012; 

JAREMUS et al., 2020; MENDICK, 2005). 

Nas epistemologias transfeministas, também encontramos discussões sobre 

práticas docentes que excluem e violentam os corpos abjetos quando adotam o ensino 

homogêneo, hegemônico e colonialista, conforme discutidos por Odara (2020), 

Andrade (2015) e Passos (2022). Sugestões como ações afirmativas, decolonialidade 

do saber, valorização das identidades trans e/ou negras, lugares de fala, são 

apontamentos relevantes para uma aula mais justa e inclusiva. 

Ambas as licenciandas trouxeram exemplos em comum que nos chamaram a 

atenção. 

Eu tive um professor de química que me odiava, ele me odiava e eu nem 
percebia. Uma vez eu o confrontei, mas eu não fui desrespeitosa. Ele estava 
corrigindo uma prova minha, coisa assim do tipo. E aí nisso que ele corrigiu 
e eu vi que tinha alguma coisa diferente. Era assim o trio: era o V, a M e 
eu. V o menino branco, a M uma menina branca e eu uma menina negra. Nós 
três ali, não que disputávamos, mas a gente tirava nota boa em química, 
então a gente ficava ali em destaque em química. E aí eu lembro que foi 
depois de um simulado ele fez alguma coisa para minha prova que ele 
não fez na prova dos meus amigos,  achei estranho. Fui lá e comentei, 
então eu me sento sempre na frente e estava sentada colada na mesa do 
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professor, ele não tinha necessidade de falar alto, nem de gritar e de 
nada, não tinha o porquê. Lembro de pegar o papel do simulado e botar na 
frente dele e comecei a explicar o que tava contestando, ele não gostou 
muito e aí eu falei assim…”Poxa, a fulana o senhor não fez isso e isso”... 
é porque eu realmente não lembro exatamente o que era, foi muito tempo. Aí 
ele começou a gritar comigo na frente de todo mundo. Ele falou assim... 
que eu estava maluca, que ele não estava me perseguindo, que não tem 
por que eu ficar contestando ele, e que não era para ficar comparando prova. 
E ele gritou comigo de uma forma que eu queria enfiar minha cabeça no 
buraco nunca mais sair, mas ele, mas olha só... O pior, ele gritou comigo 
mesmo eu me senti escorraçada, humilhada. Depois daquele dia, eu acho 
que eu troquei meia dúzia de palavras com ele no final do ano todo foi muito 
(LUEJI, entrevista concedida em 2021, destaque nosso).  
 
 

Lueji menciona esse professor de Química, mas, em nenhum momento, fala 

declaradamente que seu comportamento era advindo de misoginia ou racismo. No 

entanto, na passagem em que ela declara a cor de V e M, seu amigo e sua amiga, ela 

infere de alguma maneira que tal tratamento foi oriundo de um racismo cultural 

(GONZALEZ, 2020), o tipo de racismo velado enraizado no Brasil. Assim, ele se tornou 

uma memória da qual ela visivelmente não gosta. Lembra-se de mais um docente e 

ressalta: “Tive um professor de geografia e... eu não sei o que acontece acho que 

os professores me odeiam (risos)...” (LUEJI, entrevista concedida em 2021, 

destaque nosso). 

 

Com o professor de Geografia, ela contou-nos que houve um conflito porque 

ele dormiu no momento da apresentação do seu trabalho. Nada atribuiu de relevante 

para esse caso. Contudo, achamos que o trecho tem validade para mostrar que figuras 

masculinas marcaram negativamente ambas as participantes e que essa passagem 

terá peso quando começarmos a analisar as professoras que fazem parte das boas 

memórias de Lueji. 

Podemos fazer um paralelo, sob o olhar de Gonzalez (2020), também com a 

identificação do dominador e do dominado que faz parte do movimento da 

domesticação da mulher negra na sociedade brasileira, cujos objetivos estão 

relacionados à invisibilidade, retirada das memórias e da própria identidade. Pensar 

no lugar em que Lueji se encontrou nesse cenário é entender as opressões 

interseccionais violentas sofridas pela mulher negra nas vias do racismo e do sexismo 

dentro do mito da democracia racial. Lueji, ao contestar o que lhe ocorrera, foi 

imediatamente oprimida.  

Já Luma deixa mais claro seu desconforto com o professor de Matemática, de 

tal maneira que a fez desistir de algumas escolhas na área. 
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No meu ensino médio eu já tive um professor de matemática e ele era uma 
pessoa muito séria, acredito muito conservador… apesar de que  no 
início do meu ensino médio eu era uma pessoa gay muito feminina. Eu 
ainda não me identificava como uma pessoa transsexual, travesti naquela 
época, eu era um menino gay muito feminino para a sociedade. Talvez aquilo 
incomodasse né, por mais que eu tivesse um bom desempenho na 
escola né, dava suporte para os melhores alunos. Eu  tinha sido medalhista 
da Obmep então acaba que é um peso ali né, para o tratamento. Esse 
professor estava um pouco diferente e isso já me magoava. Tinha 
bloqueio com esse professor. Ele tinha barreiras bem difíceis, que talvez 
poderiam ter sido cruciais para que eu desistisse da OBMEP, das boas 
experiências que eu tive anteriormente, mas não foi suficiente. A não ser que 
fossem pessoas LGBT que a gente conversava da mesma coisa e passava 
pela mesma coisa. A época escolar era a época em que o bullying era 
naturalizado. Os colegas excluíam mesmo e que a escola não tinha esse 
papel, não compreendia que o papel era de intervir nessas questões. 
Então para que eu não sofresse o bullying, eu já vivia na minha bolha 
com os meus colegas, outros LGBT, e tínhamos  as mesmas sofrências 
na escola (LUMA, entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 
 
 

Já no seu ensino médio, teve um professor de Matemática que era conservador 

e que a tratava com certa distância pois, na época, Luma era socialmente apresentada 

como um menino gay com comportamentos historicamente atribuídos a mulheres em 

nossa sociedade, e acredita que esse fator interferiu nessa relação. Ela não participou 

da OBMEP no ensino médio por conta dessa complexa situação. 

Como falamos anteriormente e reiteramos aqui, as relações de gênero 

atravessam os processos de ensino e de aprendizagem matemática. Dessa vez, isso 

se deu de uma maneira negativa para Luma. Digamos que tenha sido uma experiência 

inversa àquela vivida com sua professora do ensino fundamental. Luma foi impactada 

com isso a ponto de escolher outra carreira no pré-vestibular por conta da presença 

de um professor que contribuía para a homofobia e para a cultura dominante, 

reforçando a manutenção dos preconceitos em sala de aula (HOOKS, 2020) e que, 

consequentemente, valorizou os eventos de bullying naquela turma. 

Alunas travestis sofrem com violência e desrespeito de docentes, conforme 

vimos em Andrade (2015), que revela como uma prática de uma “pedagogia da 

violência” está sempre presente. Essa praxe dentro das escolas é arbitrária, exclui e 

invisibiliza esses corpos. Por mais que tenhamos vivido, recentemente, uma época de 

opressão e repressão com o governo Bolsonaro, ainda tínhamos alguma abertura, por 

meio de lacunas em documentos oficiais, para pensar num currículo inclusivo, que já 

começa a se fazer mais possível com o retorno do presidente Lula, em 2023. 

Luma, então, continua. Nesse trecho, a postura desse professor fica mais clara. 
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Esse professor de matemática teve muitas dificuldades, em especial com 
a turma que eu fazia parte. Era uma escola muito grande que tinha muitas 
pessoas e ele tinha dificuldades. Inclusive, usava frases homofóbicas 
contra outro professor mesmo. Eu acho que quando é um professor de 
matemática, o respeito naturalmente dos alunos é muito maior 
justamente por essa questão que a matemática dá, de alguma forma, ela 
dá um poder né.  Eu enxergo isso... quando você escreve lá “professor 
de matemática” os alunos já (estica a coluna para se referir a 
disposição)… quando é um professor de História os alunos ficam mais 
(descansa a coluna em sinal de relaxamento). Acho que é muito a questão 
como a matemática é tratada né...os alunos se bloqueiam pra isso e eu 
lembro que ele teve muita dificuldade (LUMA, entrevista concedida em 2021, 
destaque nosso).  

 

    Chamou-nos a atenção, nessa fala, a questão do respeito que é dado ao 

professor por ser de Matemática e por estar num lugar de poder, ou seja, um lugar 

que sempre foi seu, conforme vimos na breve descrição histórica que apresentamos. 

Historicamente, esse poder dizia que somente corpos masculinos poderiam estudar 

matemática ou produzir matemática ou ensinar matemática e isso era definido pelo 

sexo. Esse corpo foi produzido por uma prática regulatória de um poder controlador 

que atribuiu esse lugar a ele (BUTLER, 2019). 

No caso das situações vivenciadas com professores homens por ambas as 

participantes cabe, então, refletir sobre os indivíduos que poderão se mostrar 

enquanto sujeitos num discurso hegemônico. Se pensarmos que a matemática está 

nesse discurso, como apontado por Luma, então, pensar no viés do gênero nas aulas 

é ter oportunidade de avaliar esse poder para então atuar e resistir.  

Na contramão, docentes que incentivaram, quiçá docentes que curaram essas 

estudantes, eram mulheres. A questão de estarem representadas nesse lugar atribuiu 

memórias positivas e muito construtivas para seus papéis de alunas e futuras 

professoras. 

Lueji também fala de docentes que a inspiraram. Ela recorda de uma professora 

de Biologia do nono ano ao ensino médio e de uma professora de Matemática que 

dizia a ela que só sairia da escola quando ela, Lueji, fosse professora ali. Contudo, 

sua narrativa se estabiliza somente nessa última docente. Vejamos: 

 

Eu sempre fui muito incentivada por ela muito, muito, muito muito muito 
muito muito (ênfase). Ela fala assim: “Lueji é maravilhosa!”. Ela dava 
trabalho de alguns dos meus colegas de classe para corrigir. Então, ela 
é uma pessoa que me incentivou muito, muito, muito muito (ênfase) a seguir 
essa carreira. Quando eu falei para ela que faria engenharia que dá mais 
dinheiro, mas depois deixei pra lá: “Não, vou fazer matemática mesmo”.   
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Quando decidi, falei para ela: “Olha, eu sei o que eu vou fazer!”. Ela ficou 
superfeliz e disse assim: “Você vai ser ótima!”. Vira e mexe ela liga para 
mim “Você vai ser uma ótima professora”; “Você é muito boa eu gosto 
muito de você”, “Você sempre foi muito boa na escola”; “Você é muito 
atenciosa”... então assim... eu gostava muito disso não assim para levantar 
somente o meu ego, porque às vezes a gente precisa, mas ela realmente 
foi um dos fatores decisivos para eu escolher a minha graduação na 
Universidade. Ela, de fato, fez parte e da minha decisão e parte da minha 
trajetória com o local de muito carinho, muito carinho, muito muito muito 
incentivo! (ênfase)... e o fato de uma professora de matemática que me 
deu aula 4, 5 anos da minha vida, dizer para mim “Eu só vou sair da 
escola quando você vier.” Sei lá, eu fico extremamente lisonjeada, sabe, 
porque ela era meu referencial e ela chegar para mim e falar isso...que 
eu falo que eu fui muito privilegiada. Durante em alguns momentos não, aí a 
gente fala dela aqui, mas eu tive um professor de química que me odiava, 
mas ela é um a pessoa que sempre me incentivou e que me incentiva 
bastante toda vez que ela tem uma oportunidade. Eu lembro de que no 
segundo ano de graduação eu fui resolver alguma coisa lá no antigo no 
colégio que estudei e aí eu encontrei com ela... aí ela me abraçava e 
perguntava: “Você já fez cálculo? Como é que foi cálculo para você?”; 
“Você gostou?”; “Você teve dificuldade?”; “Eu tô esperando você vir 
para cá, hein?” …. Ai nossa,.é uma delícia! (alegria) 
 
Ela foi muito importante, de verdade, na minha trajetória, ela foi muito 
importante. Eu gosto muito de pensar que eu estar nesse local assim 
como ela tem sido para mim, não no sentido de que eu vou salvar 
criança nada não, mas só de carinho afeto que todas essas coisas que 
eu acho que a formação docente também envolve (LUEJI, entrevista 
concedida em 2021, destaque nosso). 

Foi, portanto, uma professora de Matemática que despertou em Lueji o 

interesse pela carreira na docência. Essa passagem foi relatada pela jovem com 

bastante empolgação e emoção. A lembrança agradável da sua professora era visível 

e estava estampada em seu rosto.  

Nosso saber-ensinar matemática é reprodução daquilo que nos construiu como 

mulheres, ou seja, um ato de rebeldia. Não nos resumimos aos meros números e 

fórmulas. A professora de Matemática representa um papel central na formação da 

sua aluna, que fará dessa ciência a língua de uma resistência. Quando nossos corpos 

políticos falam matemática, reproduzem feminilidades e identidades justamente por 

serem políticos (WALKERDINE, 2005; BUTLER, 2018).  

A professora tão considerada por Lueji, além de afetuosa, incentiva nossa 

colaboradora na carreira e representa uma inspiração profissional para o seu futuro. 

Mas não somente isso. Diante da motivação e emoção demonstrada por Lueji, resolvi 

perguntar se essa professora é uma mulher negra: 

 
Ela é uma professora que eu de diria não branca. Ela é não branca... é meio 
pardinha, ela é pardinha...parda, né? Pardo é papel..., mas ela... ela é mais 
puxada para minha a cor do que para branca... Talvez seja isso também, 
sabia? Também seja isso...(pensativa). 
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Com certeza e as outras... as outras ... .eu não tinha isso. Sempre gostei das 
outras professoras. Essa professora mesmo de biologia, eu amo... assim... 
eu amo biologia, amo. Eu gostava muito por causa dela mas eu não tinha 
essa feição toda que eu tenho pela professora de matemática W (deu 
nome).não sei por causa da disciplina que eu gosto mais ou se porque 
eu tenho esse... assim… sei lá... para mim era uma coisa tão natural e que 
deveria ser né? Tão natural que eu não parava para pensar, mas e eu 
acho que é isso aí... eu acho que é isso mesmo (LUEJI, entrevista 
concedida em 2021, destaque nosso). 

 

Nessa passagem de Lueji, quando diz que não tinha a mesma proximidade, 

imbuída de muito afeto e troca em relação às demais professores, na frase “eu não 

tinha essa feição toda”, percebe que há uma identificação maior com a docente, uma 

identificação possivelmente racial. Lueji não sabia nos dizer se essa professora era 

uma feminista negra, até pelo fator época. No entanto, suas características a remetem 

a essa ideia. 

Entendemos que a presença de mulheridades (NASCIMENTO, 2021) na 

educação, principalmente na Educação Matemática, abarca identificações e fazem 

com que alunas se sintam representadas. As frases ditas por sua professora – como 

“Você já fez cálculo? Como é que foi cálculo para você?”; “Você gostou?”; “Você teve 

dificuldade?”; “Eu tô esperando você vir para cá, hein?” – demonstram interesse 

sustentado em seu percurso, o que pode significar até um aspecto de sororidade. 

Num país revestido pelo racismo cultural e branqueamento dentro da educação 

(GONZALEZ, 2020), há de se pensar nos estereótipos negativos dados para negras 

e perceber que, para a nossa colaboradora, uma professora negra ocupando um 

espaço educacional como professora de Matemática é inspirador; é corpo que 

performa corporalmente, é corpo de Lueji também, é naturalmente o nós (BUTLER, 

2018). 

Chamou-nos atenção esta passagem que vem confirmar o que estamos 

discutindo, aqui, sobre a relação de Lueji com professoras: 

 

Eu até tive bons professores negros, boa quantidade de professores 
negros e boa quantidade de professoras, não quer dizer que foi bem 
distribuído, mas que eu tive. Então, se eu quisesse ser professora de 
espanhol ou professora de física eu tinha uma ideia de que podia ser 
professor de física. Eu podia ser professora de matemática, eu podia ser 
professora de biologia, eu podia ser até professora de química, 
entendeu? A única professora não branca era a de matemática, mas eu 
poderia ser professora porque eu via mulheres ali naquelas áreas. Eu 
podia ser professora de espanhol, podia ser professora de Literatura, de 
português, professora até de ensino religioso também, professora de 
educação artística...eu tinha muitas professoras... muitas... isso foi bom 
para mim, porque eu não tenho uma relação tão boa assim com 
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professores, não sei o que acontece... só com poucos professores que eu 
tive relação boa. Relação de respeito sempre (...), mas a minha relação 
era de embate com professores (ênfase no masculino), com homens...é 
maior com professores mais do que com professoras. Com elas eu nunca 
tive nenhuma relação de embate. Agora, com professores homens sim (...), 
mas eu sempre fui respeitosa mesmo porque eu tinha medo das coisas. Eu 
tinha medo de perder bolsa, eu tinha medo de não ser bem quista mais..., 
mas assim foi isso... só no final do ano, no terceiro ano é que eu deixei para 
lá…” Eu tô no terceiro ano, já não aguento mais.”, ia de chinelo para escola. 
A diretora que era a M (pausa para pensamento) eu podia até ser diretora da 
escola! A diretora da escola era uma mulher negra! (Lembrou 
espontaneamente com empolgação) (...) eu tive boas referências 
...pensando bem... realmente, a M era uma mulher negra que estava ali na 
diretoria da escola, uma escola católica que tinha maioria de 
professores e alunos brancos. Olha só??? Quebrando paradigmas, de 
verdade (LUEJI, entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 

 

Aqui, daremos mais ênfase à questão da representação feminina no lugar de 

professora, pois Lueji salienta o quesito racial englobando os gêneros no geral, mas 

enfatiza as mulheres como exemplo e possibilidade de carreira a ser ocupada. Como 

vimos, mulheres eram estranhas à docência de Matemática (SCHIENBINGER, 2001), 

educadas nos conventos há alguns séculos da nossa história (SAFIOTTI, 2013), 

exceto as mulheres negras, que viviam suas invisibilidades às margens (GONZALEZ, 

2020). Temos um quadro caótico em nossa história que se reflete nas salas de aula. 

Enquanto essa construção histórica acontecia, a matemática tornou-se natural 

e simples para homens e meninos brancos, notadamente indivíduos vistos pela 

sociedade e até pelos próprios docentes como sinônimo de talento e genialidade 

(WALKERDINE, 2005). Essa distinção proveniente de todo o caos então construído 

gera comportamentos significativos nas aulas de Matemática que influenciam na 

aprendizagem de meninas (SOUZA, 2008; PRZYBYLA-KUCHEK, 2021) e as 

patologiza para aprender matemática (WALKERDINE, 2005). 

Nesse sentido, para a licencianda, professoras ocupando um espaço de poder, 

nesse cenário levantado pelo caos, a representam e geram alternativas e 

oportunidades (LOURO, 2000). Contudo, quando ela fala “Quebrando paradigmas, de 

verdade” ao citar que a diretora da escola é mulher negra, o nós (BUTLER, 2018) 

transparece significativamente e, de fato, representa uma quebra diante de todo o 

contexto vivenciado pela mulher aqui explorado.  

Luma também aponta boas memórias com professoras de Matemática, 

conforme os depoimentos a seguir: 
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Eu sempre tive uma vida um pouco difícil, eu acreditava que...ainda muito 
jovem,  acreditava de fato que a educação era uma formação na minha 
vida e que seria muito importante para mim e para a minha família, 
sempre acreditei.  Sempre fui bem empenhada em escola pública a vida 
toda. Minha família passava por muita dificuldade aqui em Fortaleza, 
então era muito difícil pois passei pelas barreiras de não ter o que comer, 
de comer na escola. Eu não tenho referência em casa né, sou a primeira 
pessoa da família que entrou na universidade, que entrou numa instituição 
de ensino superior, então não tinha essa referência na minha vida. 
 
A matemática... eu não lembro exatamente o que me apegou, mas eu 
sempre tive desempenho muito bom. Fui medalhista da Obmep na minha 
escola,  e isso sempre me incentivou. Acho que foi fundamental a  
professora, o nome dela era O e ela simplesmente me encantou. Foi uma 
referência de uma professora muito importante, tinha uma boa didática, 
maravilhosa, muito acolhedora... talvez tenha sido isso que me deixou 
mais à vontade, inclusive, a estudar por ser bem recebida por essa 
professora. Acho que foi ali que começou “Olha, eu quero ser professora 
e tal Ok”; de fato eu quero ser de fato matemática e ser a professora ...aí, 
fui com o tempo...né...com ela eu fiquei até o ensino fundamental. Foi muito 
bom. Sempre pensando no que ela era é aquilo que eu quero ser e com 
bom desempenho em matemática (LUMA, entrevista concedida em 2021, 
destaque nosso). 

 

A licencianda relata que teve boas referências de docentes em sua trajetória 

escolar e revelou-nos que parte desse período foi muito difícil na sua vida, devido às 

condições financeiras que passava. Contudo, sempre acreditou que a educação seria 

importante para ultrapassar as barreiras, sendo a primeira pessoa da família a cursar 

uma instituição pública de ensino superior. No período do ensino fundamental, foi 

medalhista de edições das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP), graças ao incentivo de uma professora acolhedora e com boa 

didática, e aponta que essa mulher foi motivação para estudar matemática. 

Mais uma vez, deparamo-nos com uma inspiração de Luma em seu período 

escolar, especificamente no ensino fundamental, sendo mais uma figura feminina que 

contribuiu para o seu caminho da docência em Matemática. Existem identificações 

entre alunas e professoras que nos levam a pensar, para além do afeto, na 

legitimidade e visibilidade de estar num não-lugar (BUTLER, 2021) e que, por essa 

questão, a resistência não pode ser dispensada. 

Esses relatos demonstram o quanto é importante sermos sensíveis às nossas 

alunas e nos dispormos a criar maneiras de deixá-las mais seguras em todos os 

sentidos, não só na matemática, assim como algumas professoras fizeram em seu 

percurso e que foram lembradas com muito carinho por Luma. 

 
Tinha uma professora quando eu cheguei, que foi importante, inclusive, 
antes de eu chegar, porque ela não era uma professora de matemática 
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exatamente, era professora do curso de licenciatura em História: história 
do Brasil, história do Ceará, da Educação o Ceará. Ela foi muito importante 
na questão do apoio. Quando eu cheguei, a conheci através de um outro 
professor lá da Universidade Estadual... lá do projeto... que me apresentou 
ela e disse que eu ficasse tranquila que ela ali seria bem importante pra minha 
vida. De fato, foi. Só que hoje ela está aposentada e é uma pessoa 
maravilhosa que ficou na minha vida, virou minha grande amiga. Ela 
disse: “Olha só...não vai ser fácil, você está chegando aqui nesse curso 
e é muito difícil o curso de matemática, as pessoas em si”. Foi muito 
importante na minha vida essa confiança “não... não... não desiste”. Até que 
voltou uma professora do doutorado, que estava passando pelo 
doutorado e era da Matemática. Ela já ensinava disciplina. Hoje ela 
conversa muito sobre essa questão das mulheres na matemática, ela 
gosta desse assunto e ela diz o que as mulheres e ela fala do contexto 
ali do Instituto. Ela e outra professora de matemática aplicada dentro do 
departamento de Matemática, do quanto que elas são silenciadas, o 
quanto que a opinião a colocação delas os na questão do departamento. 
Ela fala muito aberta o quanto que é importante a gente começar a 
mudar no básico nessa questão da matemática com as mulheres, dizer 
que a matemática não é para mulher... pelo contrário né, incentivar as 
mulheres a estarem inseridas no contexto da matemática, dizer “Sim, a   
matemática é para todo mundo”, não existe a versão do gênero em 
aprender matemática né, ela é uma pessoa muito massa, muito boa, 
muito importante na minha vida. É muito importante essa referência às 
mulheres, as meninas verem o papel da professora, da professora de 
matemática (LUMA, entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 

 
Luma lembra de duas professoras marcantes que ela teve a alegria de 

encontrar na universidade. Uma, da área da História, que ela já conhecia, e outra, que 

era doutoranda e professora de disciplina do próprio curso de Matemática. Ambas a 

haviam incentivado bastante; a primeira tornou-se sua amiga e a segunda tinha uma 

metodologia de ensino baseada na relação de mulheres com matemática, já citada 

anteriormente no decorrer dessa narrativa.  

A reflexão válida para essas falas volta-se para o quanto o incentivo e a 

sororidade dão suporte às nossas alunas. Gestos de afeto, atitudes, modo de ensinar 

matemática e tudo que compôs a vivência da aprendizagem de Luma em relação a 

essas professoras gerou feminilidades (SOUZA; FONSECA, 2010) que a 

aproximaram da matemática, descartando a possibilidade de uma desistência.  

Aqui, percebemos que à professora de Matemática não cabe apenas ensinar 

matemática, mas também se trata de ocupar um lugar político, um lugar de sororidade, 

necessário para outras mulheres e meninas seguirem a carreira. Podemos, sim, nos 

comprometer com a transformação social e com a desconstrução do autoritarismo 

colonial que conduz o nosso ensino e estruturas nas quais ele se concretiza, 

perpassando a produção do saber e valorizando subjetividades que se encontram às 

margens (PASSOS, 2022). 

Esse quadro também serviu como inspiração para sua formação docente, 
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mostrando que “não existe a versão do gênero em aprender matemática”. 

Expectativas sentimos ao pensar em Luma formada, em sala de aula como 

professora. Gratidão a essas mulheres que passaram em sua vida! 

 

5.3.3 Práticas docentes que promovem a inclusão de mulheres na matemática 

 

Nesta etapa, discutimos sobre as práticas de docentes de Luma e Lueji visando 

à inclusão de mulheres na área da matemática. Em ambos os casos, percebemos que 

o viés utilizado foi a História da Matemática. Inferimos que o desconhecimento da 

inserção de mulheres na matemática é tão considerável que a história faz esse resgate 

no conteúdo. De fato, isso fez diferença para Luma e Lueji. 

Como vimos ao longo desta tese, a mulher teve muita dificuldade para se inserir 

no campo (OSEN, 1975; SCHIENBINGER, 2001). Conforme comentamos, no 

contexto brasileiro, a questão da instrução feminina fez com que mulheres tivessem 

acesso a essa área contando com os atravessamentos interseccionais num contexto 

eurocêntrico (LUGONES, 2020; AKOTIRENE, 2020). 

Então, esta seção traz um diferencial no contexto de sala de aula que é o 

debate acerca da inclusão de mulheres ao ensinar matemática. 

Lueji contou sobre o estágio que ela faz com um professor durante a pandemia, 

em encontros virtuais. Ela relata: 

 
Para não ser injusta, o estágio supervisionado faz parte da nossa formação 
docente. Só consegui ter contato com esses temas dentro do estágio (...) 
no oitavo ano com o professor X. A gente fala sobre a mulher, experiências 
femininas, referências femininas e é legal, porque as aulas de 
matemática com esse tema têm me dado bastantes visões que eu não 
tinha antes e conhecimento que eu não tinha antes. Então, são 
convidados que são trazidos para os alunos. Aulas que eles interferem com 
a esse tema e tem sido bastante proveitoso. Só comecei a ver no estágio 
também vidas negras e indígenas importam na quarta-feira é... a gente 
faz segunda e quarta as aulas né... então um dia um tema com vozes 
femininas. Aí são trazidas mulheres na aula de matemática. O professor 
X em questão traz alguns pensamentos de mulheres na matemática 
como, por exemplo, o teorema de Tales. Numa aula dessas, se não me 
engano, ele falou que não era só Tales, mas houve uma contribuição de 
uma mulher, confesso que não lembro o nome, mas é bastante 
enriquecedor. Na quarta-feira, como eu falei, vidas negras e indígenas 
importam ele também traz essa intersecção desse assunto com a 
matemática, mas assim…. não é todo mundo (LUEJI, entrevista concedida 

em 2021, destaque nosso).  
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Trata-se de um professor que debate questões da mulher na matemática e que 

tem um dia de aula semanal nomeada “vidas negras e indígenas importam”. Sua 

prática, segundo Lueji, enriqueceu seu campo de visão e seu conhecimento sobre 

matemática. Falar de mulheres na História da Matemática tem resultados positivos 

para a aquisição de conhecimento matemático por parte dos estudantes, além de 

contribuir para a quebra do estereótipo masculino dominante e das discriminações 

(MOURA, 2015). 

“Não é todo mundo” é uma expressão que remete à ausência, ao esvaziamento 

dos debates sobre mulheres e debates interseccionais em salas de aula. É comum a 

apresentação de matemáticos brancos e burgueses, suas histórias e obras são 

narradas desde os anos iniciais nas escolas. O conhecimento eurocêntrico sustenta 

os moldes do ensino de Matemática e, assim, acaba definindo os corpos que têm a 

“permissão” para falar matemática (MESSENDER, 2020; AKOTIRENE, 2020).  

Diante da proposta da inserção dos debates interseccionais com a matemática, 

docentes como o professor X tornam-se importantes na formação de futures 

professories. Trabalhar com representatividades leva a caminhos que quebram os 

moldes hegemônicos do conhecimento acadêmico, conforme sugestões de pesquisas 

como a de Rosenthal (2018). A forma como o docente lida com e enxerga sues alunes 

também determina e define caminhos para elus, gerando masculinidades e 

feminilidades que se tornam bases para a aprendizagem da matemática 

(WALKERDINE, 2005). 

O professor X de Lueji mostra um exercício de insurgência (BUTLER, 2007) ao 

oportunizar uma aprendizagem inclusiva, voltada para corpos que foram 

invisibilizados e até excluídos da história e do conhecimento matemático, corpos 

esses que ocupam espaços que a eles não eram concedidos e que performam nesses 

mesmos espaços de ensino e de aprendizagem. Em outras palavras, trata-se de uma 

práxis que reconhece outros corpos que desestabilizam a hegemonia, trazendo novas 

concepções por meio de uma possibilidade pedagógica de corporeidade, podendo ser 

pensada como um ensinar emancipado e libertador, conforme Passos (2022). 

Já Luma, ao falar de suas professoras, antes critica a formação em licenciatura: 

 

Eu costumo criticar o meu curso por achar que ele é muito voltado para 
o bacharel em matemática aplicada, apesar de que tem coisa outras 
disciplinas que a gente viu esse ano que mudou na nessa 
questão...disciplinas mais pedagógicas, voltadas para metodologia do 
ensino. Inclusive com a professora Z que traz muito questão do debate 



133 
 

da diversidade. A gente conversa bastante, ela trouxe bastantes temas, 
trabalhos pra gente discutir como que é a relação da…(interrompe para 
buscar informações) apesar de que na turma...olha eu acho que só tem eu 
também de mulher, lembrei...percebi agora aqui...só tem eu de mulher e 
a professora (retoma)...que a gente discute. Ela já trouxe, inclusive, 
debate de mulheres e matemática e sua história para os  meninos 
debaterem essa relação...né porque só fui perceber que eu era a única 
aluna depois disso pois o rosto de todo mundo ali no meu computador 
que é só uma mulher então é muito importante a situação que ela trouxe. 
Ela já traz outra questão...e ela sempre aborda porque ela traz a sua 
vivência dentro do curso de matemática. É uma das fundadoras do 
curso na instituição, ela foi uma das pessoas que  pensou na proposta 
da criação do curso de licenciatura de matemática dentro do instituto e 
ela fala de toda a dificuldade, como foi apresentar isso e depois outras 
pessoas se apropriarem da ideia dela e de tudo que ela construiu 
simplesmente por ela ser a única mulher do departamento de 
matemática, o maior departamento da instituição. Então ela traz o relato 
dela das dificuldades dela e depois ela trouxe o debate para que a gente 
fizesse essas relações. Inclusive, experiências da nossa vida na época 
de ensino médio de ensino básico e de como era a relação com as 
professoras mulheres de matemática. Assim...nessa disciplina eu sei 
que a gente teve essa abordagem, mas eu já passei por outras 
disciplinas que a gente discutiu, além de trajeto sociais, a gente tinha 
que trazer um projeto voltado para educação e eu lembro que um dos 
que ela propôs foi a questão das mulheres dentro Matemática, um  
projeto que incentivasse as mulheres não na matemática, mas nas 
exatas (LUMA, entrevista concedida em 2021, destaque nosso).  
 

 
A professora de Luma tem um histórico de resistência como mulher e 

professora de Matemática, dentro da instituição, que refletiu em sua prática docente 

ao falar de mulheres em sala de aula. Tal ato não significa construir uma “matemática 

feminina”, embora isso possa ser desejável, mas subverter a posição em que ela se 

encontra dentro do ambiente acadêmico, quebrando os estereótipos que foram 

condensados nas figuras femininas (WALKERDINE, 2005). A licencianda vê como um 

movimento positivo, que fez diferença nas reflexões de seus colegas de turma, sendo 

Luma a única mulher no grupo. 

Mulheres como a professora referenciada, única no departamento de 

matemática naquela época, ocupam espaço acadêmico masculinizado. Quanto maior 

a formação e o nível de carreira, menor é o número de mulheres nesses espaços 

(CAVALARI, 2007; UNESCO, 2018), além de terem de conviver com a violência 

simbólica que sustenta o domínio do gênero. Este último acontece também em 

carreiras de professoras da educação básica (FERNANDES, 2006). Diante de 

tamanha dificuldade vivenciada pela professora de Luma, sua experiência teve reflexo 

na sua prática quando ela trouxe o debate das mulheres na matemática para que seus 

estudantes, licenciandos, discutissem e refletissem sobre os preconceitos e 
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discriminações, a fim de mostrar que se trata de um espaço para todas as pessoas 

(MOURA, 2015). 

Esse apontamento de Luma também a faz refletir sobre a estrutura do seu curso 

ter um perfil de bacharelado, revelando sua preocupação com a educação e o preparo 

para a sala de aula. O exemplo da sua professora lhe trouxe um certo entendimento 

sobre incentivar outras mulheres na área, não só da matemática, mas nas ciências 

exatas em geral. Futuras docentes como Luma poderão subverter, atuando na 

matemática escolar, o que é muito positivo para o ensino de Matemática como um 

todo (WALKDERDINE, 2005). 

A inserção de corpos travestis na educação matemática significa oportunizar a 

decolonização do saber matemático por se tratar de um corpo que, por si só, encontra-

se na contramão da colonialidade e da cisgeneridade (JESUS, 2014; ANDRADE, 

2015). É um corpo que traz um saber alicerçado por debates advindos dos 

movimentos sociais, das ações coletivas, de memórias e identidades afirmativas, que 

não se propõe a se subordinar perante a normatividade encontrada onde quer que 

esteja (ODARA, 2020; PASSOS, 2022). 

Para nossas colaboradoras, tais práticas foram positivas tanto para elas como 

para suas turmas. Les docentes citades conseguiram sensibilizar as turmas, mesmo 

à distância, no cenário de pandemia, com visitações de mulheres nas aulas e 

discussões sobre suas inserções visando a movimentos de resistência, além das 

questões trazidas pela própria História da Matemática. As licenciandas se sentiram 

representadas e confortáveis, mostrando o reflexo na aprendizagem. Num contexto 

de aula presencial, até em outros níveis, imaginamos o quão transformador isso pode 

ser. 

 

5.3.4. Subjetividades que se unem para construir conhecimento matemático  

 

Neste eixo, Luma e Lueji trazem questões relevantes sobre valorizar as 

subjetividades de estudantes e como a identificação com pares acaba beneficiando a 

aprendizagem de matemática e o pertencimento local e de grupo. 

Foi na graduação que Lueji viu sua “utilidade” diminuir, por entender que a 

experiência até ali a deixara mais pronta para o que estava por vir; tratava-se de um 

curso no qual ela encontrou diferentes tipos de pessoas, sentindo-se então mais 

visível e participativa. 



135 
 

 
Não me sentia vista no início da graduação, falo porque no início foi uma 
coisa muito latente e agora a gente vai ficando com um pouquinho mais com 
a casca mais grossa e aí as coisas vão deixando de atingir tanto e porque a 
gente vai entendendo algumas coisas ...tipo... hoje eu tenho algumas 
pessoas fixas, tenho uma amiga que é uma pessoa que eu conheci e o santo 
bateu de uma forma que eu adoro ela! Tenho um amigo, a gente assim…. é 
bem amigo e aí essa questão com os colegas eu só comecei a melhorar 
quando eu comecei a fazer amizade porque dentro da Universidade são 
tantos alunos, tantas pessoas até melhores que você,  não tem problema 
também as pessoas serem melhor do que você não né, seja como pessoa, 
intelectualmente, qualquer outra coisa. A gente tá ali para entender que 
existem várias pessoas de várias formas. Mas... minha relação quando 
eu entrei na faculdade, um ambiente enorme, extremamente diverso, em 
que você é só mais um para tanta gente...alguns alunos estão ali 
também tentando descobrir quem são, o que está fazendo. Você não é 
preocupação dos outros, entendeu? Você é preocupação de si mesmo 
e aquela utilidade que eu tinha dentro da sala de aula eu não tenho 
mais... eu não sou mais útil. Isso é muito bom quando você se reconhece 
em alguns outros colegas de sala muito diferente do que eu tinha visto 
da minha experiência anterior, você se vê ali com seus pares e aí é uma 
outra coisa que eu queria comentar (LUEJI, entrevista concedida em 2021, 
destaque nosso). 
 
 

Não eximindo a universidade de ser um ambiente misógino em alguns 

aspectos, trata-se de um lugar que, em geral, possibilita conversas que podem nos 

ajudar na compreensão de outrem, transformando-se em lugar de resistência cujas 

experiências entrelaçadas permitem transparecer vozes invisibilizadas (HOOKS, 

2020). Num ambiente diferenciado, a licencianda pode perceber que essa “utilidade” 

não fazia mais parte da sua vivência – lembrando que sua utilidade, na escola, 

também era vista como “moeda de troca” e como forma de ser usada por todos. 

Encontrar “várias pessoas de várias formas” e, ao mesmo tempo, sues pares, 

mostra-nos o quanto vivenciar a diversidade foi saudável para Lueji. São corpos 

plurais que performam corporalmente em prol de uma coletividade e de uma vivência 

comum, daí a ideia que a jovem traz de “pares” (BUTLER, 2018). A ideia de “pares” 

colocada por Lueji nos mostra um contexto social diário no qual práticas sociais são 

inseridas imprevisivelmente e que, para lidar com as situações iminentes, esse grupo 

desenvolve atitudes e estratégias de vivências em prol da manutenção e interpretação 

de suas subjetividades/ancestralidades, coexistindo com os códigos normativos e 

provocando a mudança necessária naquele espaço (COSTA, 2008). 

Também salienta que, na universidade, sua visibilidade é atribuída não ao ato 

de se expressar, mas, sim, ao seu envolvimento com os projetos dos quais participa. 

Lueji reforça que, na faculdade, viu-se com sues pares e que é bom ser reconhecida 

por outres colegues, diferentemente da sua experiência na educação básica. No 
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entanto, percebe uma problemática em relação a docentes do curso de Matemática, 

reforçando que não há nenhum tipo de olhar sobre a questão da negritude e que tal 

discussão só emerge em disciplinas relacionadas aos fundamentos da educação. 

 

Falando da formação de professores, eu vejo muitos professores, com 
todo respeito, que ignoram essa questão da negritude, tipo... 
simplesmente ignoram sabe, entendem que são só alunos... entendem 
que são só alunos...não entendem, por exemplo, que são colegas de 
profissão, não veem as suas subjetividades, não entendem o que eles 
estão fazendo, como eles chegaram ali. Eu me sinto incomodada. A 
gente só vai discutir isso em disciplinas de fundamentos da educação 
ou vai ficar falando o fundamento de geometria, álgebra. Eu vejo isso. 
Deveríamos assistir disciplinas que falam sobre o aluno, né, o seu aluno 
que está fazendo ali, como ele chegou ali, qual é a trajetória dele... qual 
o percurso que ele fez para chegar ali, qual o percurso que ele fez para chegar 
ali e o que está fazendo na universidade e eu vejo que não somente os 
docentes (LUEJI, entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 
 

Lueji se mostra incomodada com o distanciamento de professories na 

universidade e enfatiza que as disciplinas deveriam envolver mais as subjetividades 

de discentes. Podemos refletir, aqui, se esse movimento acontece de maneira 

semelhante na escola quando não nos atentamos para as nuances, que foram 

apontadas até agora por Lueji, durante as aulas na educação básica. Inferimos, então, 

que há uma continuidade e que naturalizamos esse estado de inércia durante o 

processo educativo, incluindo a graduação. Essa pode ser uma das pontuações que 

reforçam o motivo pelo qual professories de Matemática não pensam nas questões 

de gênero, raça e classe durante suas aulas. 

Como vimos, Lueji associou a formação de professories não só com o 

distanciamento de sues formadories, professories universitáries, mas com a negritude. 

A pauta racial é relevante em sua fala e está inerte nas questões que envolvem 

estudantes e suas subjetividades, pois existe a necessidade de um espaço onde as 

pessoas compartilhem dificuldades semelhantes e desenvolvam relações entre pares, 

possibilitando a vivência e o enfrentamento dos obstáculos quotidianos (COSTA, 

2008). Aqui, existe uma concepção do corpo de outre que tode professorie de 

Matemática deveria ter em sua formação. Lidar com o corpo de outre é também lidar 

com suas vulnerabilidades e vivências subalternizadas ou subversivas; o corpo do 

outro é e não é meu (BUTLER, 2004). A partir do momento em que o olhar docente 

se vira para essas pautas, é possível vivenciar política ensinando matemática e, 

assim, oferecer um ensino para a justiça social, ampliando e oportunizando o 

conhecimento para todas as pessoas. 
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Ela enfatiza ainda mais a ideia: 

 

Mas na minha formação docente, tanto nas  disciplinas quanto 
formalmente na grade curricular gente não discute isso. Por exemplo,  
quero fazer mestrado... eu estava vendo as disciplinas e aí eu vi que uma 
é sobre gênero e matemática. Eu pensei: “Poxa, a gente podia ter na 
graduação”. Nenhuma pessoa é obrigada, necessariamente, fazer um 
mestrado, não precisa fazer se não quiser. É triste saber como esse tipo 
de coisa é ignorado dentro da nossa formação enquanto docente 
porque a gente tá ali para aprender algumas coisas, obviamente, mas não 
temos a noção que o fato de graduar e colar grau como todas as 
formalidades, a gente vai lidar com uma sala de aula extremamente 
plural, com feminismos plurais, classes sociais plurais, etnias plurais e 
coisas do tipo. Na formação docente, a gente não tem e eu não vejo isso, 
não vejo mesmo! Isso é uma das coisas que me deixou muito, muito 
chateada. 
 
Vou fazer um paralelo...a própria disciplina de Libras é obrigatória, mas 
ela foi só incorporada agora, recentemente...assim...Libras é segunda 
língua do Brasil sabe....nada mais justo que estar dentro do currículo há muito 
tempo. O fato da gente falar sobre as diversas pluralidades e agora que 
eu peguei o termo vou usar bastante para falar dentro nossa formação, 
dentro da perspectiva da teórica e prática (LUEJI, entrevista concedida em 
2021, destaque nosso). 

 

Lueji expõe literalmente sua chateação. Nessa parte, ela inicia a fala com o fato 

de a disciplina de Estudos de Gênero em Educação Matemática ser ofertada somente 

na pós-graduação, evidenciando uma questão curricular. Posteriormente, ela comenta 

sobre o desejo de cursar a disciplina porque se tornará uma professora que se 

relacionará com as pluralidades na sua sala de aula, mas que sua formação não lhe 

dá essa noção. 

Essa passagem, bem como as anteriores, mostra que a licencianda tem uma 

visão muito ampla sobre seu futuro exercício profissional. Ela anseia por uma 

formação que traga os debates interseccionais quando fala em feminismos, classes e 

etnias e entende que, como professora de Matemática, não se exime dessa realidade 

que envolve as hegemonias do racismo, do capitalismo e do cis-heteropatriarcado 

(AKOTIRENE, 2020). 

Além disso, enfatiza trazer e pensar nas pluralidades dos termos teóricos e 

práticos na sua formação docente. Ou seja, para além das discussões tradicionais da 

matemática, há de se ter um olhar especial para as outreridades apresentadas por 

corpos plurais que estarão em sua sala de aula; a oportunidade que se dá a alunies 

com corpos resistentes o direito de aparecer (BUTLER, 2018). Na universidade, Lueji 

pode lidar com a diversidade e se sentir mais à vontade com isso. 
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Assim como Lueji, Luma também tem performatividade corpórea que se mostra 

como corpo político que ensina matemática. 

 

Eu vim de um projeto voluntário, de um coletivo que acontece aqui em 
Fortaleza e acontece, especificamente, dentro do centro de humanidades da 
Universidade. É um coletivo que tem como proposta,  um projeto de 
extensão e de combate à transfobia dentro dos espaços acadêmicos. 
Ele oferece cursinho pré-vestibular para pessoas transexuais e curso de 
formação de diversas áreas administrativas de políticas também, 
diversos projetos se desenvolvem dentro desse coletivo. Eu fui fruto desse 
projeto e politicamente eu aprendi bastante. Fui aluna e hoje sou  
professora voluntária desse projeto muito importante. Sempre estive lá, 
sempre tive um tempinho de ir para lá, mas também quando aparecia uma 
oportunidade eu estava buscando pra  ganhar uma renda extra, né, é muito 
importante isso. 
 
Algumas experiências eu tive dentro do projeto, desde muito cedo. É um 
curso de vestibular para pessoas trans, mas ele atende toda a 
comunidade LGBT e não exclui quem queira participar. Então são turmas 
muito cheias, também voltadas para o Enem mesmo. 
 
Estou como professora de outro projeto, esse tem uma remuneração, 
numa comunidade daqui periférica de Fortaleza, violenta, que também é 
voltado para o Enem. A gente dá aula para os alunos voltadas pro Enem e 
ele é de uma associação, porém os professores são remunerados (LUMA, 
entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 

 

Luma estudou num projeto que possibilitou sua inserção na universidade. Hoje, 

ela atua como professora voluntária e abraça a causa que está para além do que se 

entende por pré-vestibular. Existe um ponto muito forte nesse encontro que faz parte 

de uma luta coletiva. Trata-se da busca pela transformação social para corpos 

vulneráveis, empoderando-os nos espaços onde estiverem atuando (SUAREZ, 2020).  

O projeto elaborado pelo coletivo de que Luma fez e faz parte é uma rede de 

solidariedade transfeminista que visa à construção de uma trajetória coletiva em prol 

do exercício de uma consciência histórica da nova geração de travestis brasileiras que 

terá, como consequência da luta por visibilidade, a despatologização de suas 

identidades e ocupação de espaços que a elas a cisgeneridade não permitiu ocupar 

(PASSOS, 2022).  

“Fui fruto desse projeto e politicamente aprendi bastante”: o exercício da 

liberdade praticado com outres não se apresenta de maneira singular, pois o objetivo 

do projeto é, além de colocar essas pessoas nas universidades, lutar contra a 

transfobia no meio acadêmico. Esse propósito produz uma identidade coletiva que 

dará origem às relações que geram e possibilitam suporte, disputa, ruptura, alegria e 

solidariedade. Assim, podemos falar que existe uma performatividade plural e 
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corpórea que tem traços de dependência e resistência, posicionamento silencioso e 

coletivo que apela por justiça (BUTLER, 2018). 

A travesti traz consigo uma luta de estar nos espaços públicos determinados 

pelas normas de gênero, nos quais a feminilidade e os corpos são regulados e 

apontados como reconhecíveis ou não (BUTLER, 2018) e isso é atual, não faz parte 

somente de um passado. Aqui, cabe-nos refletir sobre quando essa norma dizia que 

somente corpos masculinos poderiam estudar matemática e isso era definido pelo 

sexo. As mulheres cis e brancas, por exemplo, conseguiram adentrar nesse espaço; 

isso só aconteceu muito posteriormente com as mulheres pretas e as mulheres trans, 

todas revestidas de suas mulheridades e outreridades (NASCIMENTO, 2021), cujas 

lutas se diferenciam, algumas se revelando mais intensas que outras. Nesse sentido, 

há de se compreender a razão da existência de um curso pré-vestibular voltado para 

o público trans. 

Luma revela como é estar nesse espaço como professora: 

 

A primeira vez que eu tive experiência como professora foi no projeto 
Transpassando, porque assim...eu como pessoa travesti sentia muito 
medo da sala de aula e quando eu chegasse como eu seria recebida 
pelos meus alunos, como que eles reagiriam essa situação né, então 
assim, primeira experiência eu tive de forma confortável, por quê? 
Porque era uma sala formada por pessoas majoritariamente travestis ou 
transexuais e eram pessoas LGBT, então a minha aceitação naquele 
espaço né, seria muito mais tranquila para mim, enquanto mulher travesti. 
Então fiquei um pouco mais tranquila, porém, tive outro espaço e foi 
com o pré-Enem, lá da associação, que já me deparei com uma realidade 
diferente... tinha uns jovens né... que não estavam acostumados com 
uma professora travesti. 

 
No começo eu tinha muito receio como uma professora travesti porque 
só agora essas pessoas estão conseguindo acessar a academia. Ainda 
não vai ser em toda a escola que você vai encontrar uma professora 
travesti. Eu separava do meu pessoal, existe aqui só uma professora, 
dou ali meu conteúdo, vou embora e tchau. Até a próxima aula! Hoje em 
dia não. Hoje, eu entendo e dizer quem eu sou não é fácil, eu sei que ele 
tem muitas dúvidas né, lembro. Agora, numa turma que tive, o menino 
perguntou se a professora tinha namorado, se eu namorava...aí eu falei 
que sim que  tenho, tenho um companheiro e tal...e aí ele perguntou 
“Mas como que  isso acontece?”, “Como assim?” Eu tenho um 
companheiro como a sua mãe deve ser com seu pai” aí acabo colocando 
os héteros como estereótipos, acaba que foge um pouco da aula, porém, 
hoje em dia, eu respondo muito mais confortável. 

 
É  tentando quebrar esse estereótipo do preconceito que já vem 
colocado na mente desses adolescentes. Hoje, o papel do professor,  é 
de muita referência né, eu tive diversos professores que foram 
referências na minha vida e hoje eu entendo que eu posso ser referência 
para outras pessoas. No meio da minha turma ali tem pessoas 
transexuais que não conseguem ser quem são por motivos que a 
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sociedade coloca então, assim... eu acabo sendo referência como um 
alguém que já foi referência para mim um dia (LUMA, entrevista concedida 
em 2021, destaque nosso). 
 

 

Luma conta sobre o seu medo diante da reação de estudantes ao receberem 

uma professora travesti em sala de aula. Sua experiência no “Transpassando” foi mais 

confortável nesse sentido, por se tratarem de estudantes LGBTI+, de modo geral, 

então, ela salienta que não teve problemas. Esse contentamento advém da formação 

de um grupo de luta de identidades políticas, cuja representação ganha força diante 

desse coletivo (LOURO, 2000). Unidos na luta, unidos na vida. 

Em contrapartida, no pré-Enem, ela foi questionada pelos jovens de maneira 

invasiva e justifica essa situação pela falta de convívio com travestis. Além disso, ela 

coloca o quão importante é o não-silenciamento, pois o sistema onde está inserida 

espera o contrário. O silenciamento esperado de Luma ao ser questionada sobre sua 

vida pessoal pode ter sido uma maneira de inibi-la ou não, mas o que é mais 

importante nessa análise está no fato de ela também questionar e não aceitar mais 

somente o lugar de escuta (ANDRADE, 2015), pois há intenção de transformar, de 

contradizer uma performatividade hegemônica em busca de um ambiente livre e mais 

justo (BUTLER, 2007). Para ela, apostar nessa contradição, quebrando os 

estereótipos do preconceito, é abrir o diálogo como um dos caminhos para 

conscientizar sues discentes, permitindo que todes tenham acesso aos seus direitos, 

pois, em sua turma, existem “transexuais que não conseguem ser quem são por 

motivos que a sociedade coloca”. 

Com essa postura, Luma desmonta normas cisgêneras e abre espaço para 

debates relevantes do ponto de vista da diversidade. Como vimos em seu relato, 

mesmo sendo uma professora de Matemática naquele local, não foi impedida de 

perpassar o saber matemático, precisando redefinir ideias normativas junto a 

estudantes (VERGUEIRO, 2016). A partir dessa situação, trazida pela nossa 

colaboradora, é possível pensarmos que corpos como Luma podem (re)definir a 

maneira de ensinar em sala de aula. 

Com isso, ela se vê como uma referência também e se preocupa com 

estudantes na mesma condição em que ela vive/viveu. Na escola, há uma 

descriminação cultural quando as referências não são postas em corpos brancos, cis 

e héteros, visivelmente se resvalando na supervalorização do conhecimento 
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eurocêntrico (GONZALEZ, 2020) e na preservação desse grupo privilegiado (HOOKS, 

2020). Luma vai na contramão dessas pretensões e leva com ela uma 

performatividade subversiva, tanto linguística quanto corpórea (BUTLER, 2018), que, 

de certa forma, fará diferença em suas aulas, pois identidades de gênero influenciam 

o desempenho matemático (CHU, 2010). 

Na fala seguinte de Luma, ela reforça essa discriminação que se apresenta em 

forma de exclusão.  

  
Esses conteúdos são sempre engessados. A gente acaba aqui sempre 
aplicando ele da mesma maneira. Às vezes acaba sempre pegando de uma 
referência da maneira com a gente aprendeu e tenta passar, então, de 
fato, os conteúdos são excludentes. Pega a realidade dos alunos da 
periferia mesmo, se trata da maior favela aqui em Fortaleza, são pessoas 
que têm bastante dificuldade e que não tiveram de fato um aprendizado 
da matemática como deveria ser. Chega na hora de dar função, os alunos 
não sabem o básico do básico ou alguns poucos alunos sabem. Então 
você acaba excluindo quem não tem esse acúmulo porque você dá 
aquela injetada, você acredita que de fato porque um ou dois alunos 
conseguiram responder o que você perguntou. Você interpreta que os 
demais não apresentam, não se focam, então acaba interpretando que 
todo mundo aprendeu. Não é isso. Eu acho que qualquer conteúdo é bem 
excludente, mas na maneira como hoje é aplicado. Eu acho que a 
formação atual deve buscar outras metodologias, de aplicar esses 
conteúdos para tentar incluir esses alunos que de alguma forma acabam 
sendo excluídos (LUMA, entrevista concedida em 2021, destaque nosso).  

 

Luma também comenta que o conteúdo de matemática é engessado e 

excludente e que a tendência é ensinar da maneira que aprendemos. Percebe-se, em 

suas palavras, preocupação com estudantes da periferia que se encontravam em sua 

sala de aula, mostrando a relevância da atuação de professories de Matemática em 

variados espaços.  

Ela reforça a importância de um ensino inclusivo que deve ser ressaltado 

durante a formação docente, fala de conteúdos, mas ressalta o problema com as 

metodologias de ensino de Matemática. Além disso, coloca que é excludente no 

gênero também quando se mostra como área cis-heteronormativa, salientando que 

docentes são responsáveis por desenhar esses lugares para sues estudantes. 

Podemos dizer que Luma aporta sua prática nas pedagogias subversivas e inclusivas, 

como mostra um olhar para a Pedagogia da Desobediência que “confronta a 

marginalização dos corpos dissidentes” (ODARA, 2020, p. 94) e para a Pedagogia 

das Travestilidades que propõe “desaprender para reaprender” (PASSOS, 2022, p. 

109). Falaremos mais desse ponto na próxima seção. 
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Diante desses debates trazidos pelas nossas colaboradoras, percebemos que 

a matemática não está distante das subjetividades de estudantes e que pensar o 

currículo no sentido de uma Educação Matemática plural e inclusiva é de grande 

importância para a aprendizagem. Ambas pontuaram seus encontros com pares e que 

isso fez bem e alimentou o pertencimento àqueles lugares. Também são mulheres de 

corpos políticos e que performam corporalmente onde quer que estejam. São essas 

licenciandas e outras Lumas e Luejis que estarão e estão como professoras em sala 

de aula. Então, por que valorizamos ainda uma matemática tão eurocêntrica e 

“encaixotada”? 

 

5.3.5. Matemática como locus masculino e as práticas docentes feministas e plurais 

em matemática 

 

Na última passagem da nossa análise, trazemos as ideias plurais das nossas 

colaboradoras em suas práticas docentes imbuídas pelos corpos plurais que as 

geram, mostrando que suas subjetividades e seus corpos políticos estão presentes 

dentro dessas práticas. Mas, antes, é interessante mostrar que essas licenciandas 

sabem que atuam em um espaço masculinizado e expõem que existe, sim, essa 

diferenciação para os lugares de homens e mulheres no contexto da aprendizagem 

em matemática. 

Primeiramente, Luma também salienta que esses lugares estão enraizados, 

pois se fala que: 

 

as meninas têm que estudar humanas, os meninos que a gente pode 
dizer nos padrões CIS, heteronormativos, são as pessoas capazes de 
estudar matemática, estudar exatas. De fato, isso já é colocado e só é 
repassado, muitas vezes, pelos próprios professores. Então, assim, ele 
é excludente, é divisório sim... isso é nítido em qualquer sala de aula. As 
meninas se sentem menos confortáveis em estar se colocando né, 
quando a questão é matemática e quando essas disciplinas são de 
exatas. Isso é visível né, isso é bem visível (LUMA, entrevista concedida 
em 2021, destaque nosso). 

 

Estudantes que distinguimos como “fortes em matemática” e com dificuldades 

em matemática são atravessades nos aspectos de gênero e de classe, de acordo com 

o que Luma disse. Há um processo inegável de generificação de quem é bom em 

matemática (MENDICK, 2005). Conforme a sua fala – “isso já é colocado e só é 

repassado, muitas vezes, pelos próprios professores” –, fica demonstrado que são 
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vários os estereótipos adotados por professories para descrever alunas numa aula de 

Matemática que acabam as excluindo do espaço de aprendizagem e fazendo com que 

meninas precisem provar o tempo todo que também podem aprender matemática 

(WALKERDINE, 2005; SOUZA; FONSECA, 2010).  

Repensar metodologias na formação docente para lidar com essas realidades 

é uma sugestão de Luma para influenciar nas estratégias de ensino. Falar de gênero 

na formação de docentes de Matemática é um dos caminhos que ajudarão a incluir 

estudantes e ter um olhar específico para as identidades masculinas e femininas 

produzidas durante a aula, tornando o ensino mais justo e inclusivo, distante de 

estereótipos (SOUZA; FONSECA, 2010). 

Essa questão trazida por Luma nos mostra o quanto professories de 

Matemática não estão distantes das vivências de estudantes e aponta a necessidade 

de subvertermos um sistema educacional fincado nos ideais de uma cultura 

dominante (HOOKS, 2020; PASSOS, 2022). 

Revela, também, uma influência relacionada à escolha de carreira, que ela citou 

no momento do pré-vestibular. 

 

Até chegar na matemática eu fui da geografia, eu fui da logística,  eu fui da 
fisioterapia até parar na matemática. Só que assim... quando eu cheguei na 
matemática eu já tinha uma vivência muito grande como mulher travesti 
porque eu passei pelo projeto Transpassando que, politicamente, me 
preparou muito bem para ocupar esses  espaços. Eu cheguei... eu tinha 
medo do curso de matemática pela questão de ser majoritariamente 
homens,  de não saber como ia... apesar de que já tinha uma vivência na 
universidade né, mas o instituto onde eu estudo, ele era uma escola 
técnica só que esse técnico é de cursos braçais para homem... 
mecânica... edificações... normalmente os homens ocupavam esses 
espaços. Então é uma instituição muito técnica e conservadora até no 
quadro de professores. Hoje são professores muito antigos e viveram a 
Escola Técnica. Então, eu já tinha esse papel, essa vivência de possuir 
confiança em ser uma mulher, em afirmar dessa maneira e disputar os 
espaços, mas é isso que eu quero e eu fui. Então quando eu cheguei lá, 
tinha, de fato, esse espaço de homens. Hoje ainda é e eu estou nas minhas 
últimas disciplinas desde... acho que do 6º semestre. Eu fui a única mulher 
da turma. Lembro aqui de algumas ...umas já pequenas, é um curso tem 
muita evasão, muitas vezes acontece com as meninas. Porém quando 
cheguei lá eu me deparei com muita dificuldade (LUMA, entrevista 
concedida em 2021, destaque nosso). 

 

Luma chega na graduação com sua identidade como travesti sólida. Fala do 

seu curso como um espaço masculinizado e conservador e construído em cima das 

masculinidades, somente. Também salienta que era a única mulher da turma e revela 

um certo receio de lidar com esse cenário. 
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De fato, adentrar num lugar de masculinidades, onde a maioria dos sujeitos são 

homens, produz certo medo e apreensão, ainda mais para uma mulher de 

performatividade insurgente cuja outreridade está para além da binariedade 

(NASCIMENTO, 2021). É desafiador lidar com o cispatriarcado num ambiente em que 

ela se constrói profissionalmente. O medo de Luma, nesse caso, não está restrito 

apenas ao não-lugar histórico da mulher na matemática, mas também a sua 

identidade. Podemos inferir, nesse caso, e de maneira muito específica da nossa área, 

mais um lugar de intersecção. 

Refletimos, aqui, que a área de exatas pode ser um lugar de opressão para 

além do seu perfil histórico que vai definir, juntamente às questões do corpo, como 

enxergar e falar matemática. No trecho a seguir, Luma expõe a questão do nome 

social e do seu direito jurídico dentro desse ambiente masculinizante. 

 
Então, quando eu cheguei lá no primeiro dia de aula, eu pensei comigo… 
“vão mexer comigo aqui...não vai dar certo”... só que não. Foi mais 
tranquilo do que eu pensava, porque eu imaginei muito mais cruel na 
minha cabeça naquele local, porém não era fácil. Os professores são 
homens do grupo inteiro de professores da licenciatura. Agora que a 
gente tem duas professoras mulheres o resto tudo é de homem. Então 
eu tinha muito receio de não ser respeitada na chamada. Como já sabia 
que existia o decreto do governo Dilma que garantia o nome social nas 
instituições de ensino no Brasil, então já busquei esse direito desde o 
primeiro dia de aula né, tinha muito medo da questão do nome, mas sempre 
né...muito difícil. Era a primeira travesti do curso de matemática ali do 
instituto, então também achei que enfrentaria muitas barreiras, porém 
eu acho que pelo fato de eu me impor e mostrar que eu tinha 
conhecimento do direito politicamente, acho que acredito que eu 
consegui amedrontá-los muito mais do que eles comigo (LUMA, 
entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 

 
Nesse cenário masculinizante, Luma diz energicamente: “eu acho que pelo fato 

de eu me impor e mostrar que eu tinha conhecimento do direito politicamente”. Assim, 

ela se mostra como um corpo político e coloca a importância de trazer seu nome social 

para a instituição. Trata-se de um direito conquistado durante o governo de Dilma 

Rousseff, no qual ficou assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos da 

Portaria nº 1.612 de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), o direito à escolha de 

tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito do Ministério da 

Educação, que trouxe visibilidade à sua representação e identidade nesses espaços 

públicos (BUTLER, 2021), o que foi tão relevante na sua formação e permanência na 

universidade.  

A estrutura política que permitiu que Luma adentrasse com seu nome social 
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nesses espaços não é a mesma em que vivemos enquanto esta tese é escrita. O 

(des)governo de Jair Bolsonaro tenta apagar tudo que foi conquistado, dificultando o 

exercício dos direitos e fomentando deliberadamente a precariedade desses e de 

outros corpos. Isso se deu, inclusive, quando um ex-ministro da Educação, Milton 

Ribeiro, preso em 2022 por desvio de verbas da Educação para grupos religiosos, 

afirmou, em entrevista ao jornal Estadão, em setembro de 2020, que a população 

trans atuante na rede de ensino não pode incentivar estudantes "a andarem por esse 

caminho”.  

 

É bom que lembremos que esses corpos são políticos e, com isso, suas 

conquistas os posicionaram em lugares onde nunca estiveram antes, inclusive nas 

redes públicas e privadas de ensino. Desses lugares eles não sairão mais, pois essa 

circunscrição que os limitava ao externo diminuiu. Contudo, a luta não acaba. Juntos 

a eles, outros corpos sem protagonismos também estão expostos e dispostos a 

fortalecer as alianças. 

Luma não atribuiu em detalhes na sua fala, mas evidenciou algumas questões 

enquanto professora travesti. 

 
Se você tem uma professora travesti, como eu já tentei fazer isso numa sala 
de aula, aplicar o conteúdo de matemática e ir embora...a gente, de fato, vive 
com aquelas pessoas que são muito jovens, pessoas que têm muitas 
curiosidades... quando se deparam com uma diversidade, com a mulher 
travesti professora, então assim...eles me faziam perguntas que às 
vezes eu sabia responder e que às vezes não sabia responder… o que 
não estava dentro do contexto da Matemática, porém é importante que 
a gente possa relacionar essa questão de  gênero com a matemática e a 
gente consegue muito, pois a matemática é muito contextualizada. Você 
fazer esses contextos e trazer esses contextos para essas questões de 
gênero é muito importante. Quando você vai usar lá um problema 
matemático lá... que a Maria trabalha como Engenheira e coloca o João 
como costureiro... você de alguma forma tá ensinando para aqueles 
estudantes algo que não muito comum ...uma mulher engenheira e um 
homem costureiro... a não ser que seja um homem gay e se você 
consegue pontuar isso ainda seria muito mais interessante né. Bem que 
existe essa questão da escola sem partido que tenta de toda forma 
colocar todas essas suas ideologias nem qualquer coisa que você tente 
relacionar, acaba que eles confundem e criticam essa questão, mas eu 
acho que é muito tranquilo, é muito importante essa questão de gênero 
e matemática. A gente consegue fazer isso muito tranquilamente, basta 
a gente querer. Como eu disse, é muito difícil essa questão de pessoas 
ideológica, que eles dizem que existe, mas na verdade é uma ideologia 
que eles querem impor (LUMA, entrevista concedida em 2021, destaque 
nosso). 

 
Como dito anteriormente, Luma teve experiência como professora voluntária 



146 
 

em projetos. Ela percebeu que estudantes perguntavam sobre sua vida pessoal, 

levantando contextos fora da matemática. Nisso, ela vê certa importância na relação 

de gênero com o conteúdo da matemática e reforça que há boa oportunidade para 

trabalhar com esse viés.  

A matemática não está restrita, no entendimento de Luma, pois “a matemática 

é muito contextualizada” e, por isso, “Você fazer esses contextos e trazê-los para 

essas questões de gênero é muito importante”, pois trabalhar com gênero é ter a 

oportunidade de explorar caminhos na Educação Matemática que quebrem 

estereótipos, subvertam posições e construam resistência para vivenciar a 

matemática (WALKERDINE, 2005). Cita, então, uma forma de tratar gênero por meio 

de situações-problema. 

 Em suas palavras, não se trata de uma ideologia na sala de aula, mas de uma 

ideologia que vem de fora dela em forma de opressão. Luma, ao dizer que “a gente 

consegue fazer isso muito traquilamente, basta querer”, mostra sua predisposição em 

discutir em sala as questões do gênero com a matemática, baseada numa perspectiva 

inclusiva e de valorização das identidades de corpos dissidentes que não se 

submetem a uma ordem cisgenerificada dentro do âmbito escolar, proposta 

fundamentada pela Pedagogia da Desobediência discutida por Odara (2021). 

As ideias de ensino da matemática trazidas por Luma fazem parte das suas 

vivências; seu saber foi/é construído portado sobre uma práxis-pedagógica não 

universal, imbuída de métodos insurgentes na contramão dos saberes colonialistas 

eurocêntricos (PASSOS, 2022) que foram base para o ensinar matemática. Suas 

travestilidades (ANDRADE, 2015) fazem parte da pessoa Luma e não estão omissas 

perante as matrizes hegemônicas da escola e da universidade, propor travestilizar a 

educação nada mais é que o tensionamento de uma educação que atinja corpos 

plurais, tornando-os livres no processo educacional (ODARA, 2021). Oportunizar 

vidas é a sua convicção. 

Já Lueji traz a incidência maior de mulheres na licenciatura de Matemática do 

que nos bacharelados. 

 

Talvez isso tem a ver até com o que eu estava estudando na iniciação 
científica, como fase de que lá no início da escola Moderna do século 16 
e   17, o corpo docente... pode chamar desse jeito na verdade não muito. A 
maioria de mulheres, né, mulheres da escola eu vejo minha como 
catequizavam as crianças, esse era o mal com elas... assim... enfim ... 
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assim como se portar talvez tenha os risquinhos histórico disso, né, de 
mulheres na área do magistério. 

(...) a área de matemática é uma área bastante masculina e isso foi uma 
das coisas que me incomodou bastante (ênfase na palavra), eu senti algo 
desconfortável, mas, ao mesmo tempo, vejo que na licenciatura tem uma 
presença bem maior de mulheres, mas aí eu queria fazer esse recorte 
com de ser um curso de bacharel em matemática e com curso de 
licenciatura para dar aula, para ser professor (LUEJI, entrevista concedida 
em 2021, destaque nosso).  

 

Lueji se mostra bem incomodada e reforça existir uma presença maior e 

significativa de mulheres na licenciatura em comparação com o bacharelado em 

Matemática da mesma universidade, no qual há presença majoritariamente 

masculina. Ela tenta, então, fazer um apontamento histórico ao falar do processo da 

mulher no magistério. Usou o termo “catequizavam crianças” pelo fato de o ensino da 

época citada se aportar na religião. Ela associa essa incidência a como as mulheres 

foram incentivadas, no passado, a atuar no magistério como profissão religiosa e de 

cuidado, propícia para o que se entendia do feminino (LOURO, 1997).  

Não estamos querendo afirmar que Lueji fala de um fato verdadeiro e 

inequívoco, mas que existem muitas discussões que envolvem a mulher com a 

maternidade e a maternagem, a adequação do magistério à condição feminina, à 

relação com um determinado “dom”, assim como a feminização do magistério em 

determinados contextos (ATAÍDES; NUNES, 2016; COSTA; RIBEIRO, 2016; SILVA, 

2019; DAMETTO; ESQUINSANI, 2015) que podem influenciar ideias como essas 

trazidas por Lueji. 

Ainda assim, esse debate é rico no campo das pesquisas, pois os cenários 

estão mudando com o decorrer do tempo. Hoje, essa questão trazida por Lueji pode 

ser relativizada no campo da matemática. O documento da UNESCO (2018) traz 

algumas informações sobre avanços nesse quesito, sendo um bom sinal que levanta 

um ar de esperança e que mostra que a direção tomada está sendo positiva. 

Lueji, sempre muito atenta aos detalhes, também expõe: 

 
Eu vejo o mulherismo africano como uma filosofia de vida mais do que 
com uma outra. Aí se eu vou colocar isso dentro da sala de aula, eu posso 
tentar trazer o feminismo negro. Eu não preciso, de fato, me declarar tal 
coisa para fazer, o que eu posso tentar dizer é que eu sou dessa forma... 
sou mulherista africana. Por exemplo, no espaço em quem não estiver 
discutindo sobre isso, mas quando estou  dentro de sala de aula, eu 
posso atuar assim como uma pessoa feminista, uma pessoa que é 
feminista negra, uma pessoa mulherista.  
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Consigo fazer interseções com mulheres e ensino da matemática. Eu 
posso fazer links com o mulherismo africano, porque está mais para uma 
a questão filosófica do que outra coisa. Por exemplo, a gente foi 
estudar...não lembro se foi semelhança de triângulos e Teorema de 
Tales… aí gente, não lembro... tem a maior questão de herança histórica 
africana com relação a isso que é o Egito né, com a África, não só isso, 
mas de reconhecer os saberes matemáticos que também são legítimos 
nascidos e desenvolvidos de alguma forma no continente africano. 
Entender que a mulher também é importante nesse processo de trazer 
esses saberes à tona agora, hoje em dia, que também foi importante no 
processo de desenvolvimento desses saberes... é só um apanhado de 
coisas porque, na verdade, na minha cabeça uma coisa linka com a outra. 
(...) entender com qual foi o papel das mulheres pretas dentro da 
Matemática ao longo da história é uma das coisas que eu tento trazer e 
que eu sempre coloco ali como um pitaco para poder trazer para a sala 
de aula, não somente no estágio, mas, enfim, trazer para os lugares 
(LUEJI, entrevista concedida em 2021, destaque nosso).  

 

A contribuição de Lueji à matemática nesse enfoque nos traz reflexões de como 

as aulas estão enraizadas pela colonialidade europeia e com características muito 

fortes que podem distanciar nossos estudantes da interação com a matemática. 

Ela sugere uma aula de reconhecimento dos “saberes matemáticos que 

também são legítimos nascidos e desenvolvidos de alguma forma no continente 

africano” e faz referência à relação do Teorema de Tales com o Egito, além do 

envolvimento do conhecimento de mulheres negras quando se trata da matemática. 

Há um olhar especial sobre atravessamentos com a História de África que é uma 

sugestão de prática que vai na contramão de tudo que é considerado “comum” numa 

aula de matemática, possibilitando maior aproximação da identidade negra 

(GONZALEZ, 2020). 

Lueji tem uma orientação mulherista africana que valoriza a afrocentricidade e, 

também, o processo de empoderamento da mulher negra relacionado ao 

aquilombamento familiar (capacidade permanente das matrizes africanas e indígenas 

de se manterem resistentes mesmo com todo o processo de colonização), a fim de 

vincular o futuro aos ancestrais da negritude, visando à reintegração das vidas pretas 

oprimidas pelo racismo. Percebemos esse direcionamento quando nossa 

colaboradora assume uma prática de ensino voltada para a potencialização de 

estudantes pretes. No mulherismo, essas docentes são consideradas como uma 

energia feminina de útero mítico ancestral, ou seja, uma energia matrigestada em 

solidariedade que segue por/para todos os pretos e todas as pretas (NJERI; ANKH; 

MENE, 2005). 
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Nossa colaboradora também tensiona que falar de mulheres pretas na 

matemática leva a uma prática que oportuniza subjetividades e trabalha com 

rompimentos epistemológicos, provocando desconstrução nos discursos dominantes 

que se propagam durante essas aulas entre les própries discentes (PRZYBYLA-

KUCHEK, 2021). Poderia não só se limitar às aulas de matemática, mas também fazer 

parte de todo contexto da escola, assim como Lueji trouxe esse exemplo:  

 

Sobre a escola quilombista. Na escola quilombista, eles têm uma visão 
comunitária da escola. Na Escola Quilombista Z não se dá importância 
de trazer saberes e incluir nesses saberes a questão preta, a questão 
indígena, a questão da mulher. Simplesmente faz, a gente tem uma 
pegada decolonial. Ora, se a gente tem uma pegada decolonial, 
consequentemente, temos uma pegada que é descolada do machismo, 
que é descolada do racismo, que é descolada da LGBTfobia então, 
assim... é mais empírica. A escola quilombista trata com naturalidade e 
com uma visão decolonial do saber, do ensinar matemática. Não tenho 
o porquê de trazer algo da matemática e citar mulher para dizer que citei. 
Eu posso, simplesmente, trazer a matemática com uma visão decolonial 
que ela tem. É o que eu penso que eles fazem, eu me alinho bastante. É só 
trazer o saber e mais nada. O saber sem interferências dessas estruturas 
machistas e misóginas. 
 
Eu quero dar um exemplo para ficar mais nítido. (...) Instrumento de origem 
africana e eles não precisam falar que é de origem africana. Aquilo ali é 
natural, aí eu falei que era ganzá e não precisa saber de onde, pronto, é 
natural, entendeu? Aí não precisa ficar colocando, reiterando que aqui 
que... que é….que é de origem africana, que é isso, que é aquilo... 
simplesmente trazem para o dia a dia, que é o conhecimento que vão ter 
e quando elas crescerem vão falar “eu tive aula de música com o ganzá” ; 
“Eu tive aula de música com a pandeirola”; “Eu tive aula de música com o 
pandeiro”; “ E aí eu estudei que o samba nasceu se originou, principalmente, 
na época da escravização com os escravizados que queriam fazer festa,  uma 
forma de se reunir”. Assim são as coisas do dia a dia, a mesma que eu 
vejo na questão da matemática, como o português enfim...nas outras 
ciências (LUEJI, entrevista concedida em 2021, destaque nosso). 

 

A informação sobre a Escola Quilombista Z é de grande valia. Nossa 

participante fala da “naturalidade” em que os conteúdos são tratados. Não há a 

necessidade de enfatizar lugares da mulher, da pessoa negra ou da pessoa indígena 

justamente por ter uma perspectiva decolonial que, por si só, elimina estruturas 

misóginas, racistas e LGBTfóbicas. Logo, possibilita maior aproximação da 

identidade, da ancestralidade e da intersubjetividade (NJERI; ANKH e MENE, 2005). 

As escolas, no geral, estão enquadradas nos moldes coloniais. O sistema 

colonial impôs o conhecimento europeu como superior, pautado nos ideais do 

capitalismo do homem heterossexual branco (AKOTIRENE, 2020; LUGONES, 2020), 

levando a educação a fim de atender apenas ao grupo privilegiado (HOOKS, 2020). 



150 
 

Na contramão, Lueji cita uma escola diferenciada que desconstrói todo o ideal 

trabalhado “comumente” nas escolas. O conhecimento é tratado como algo natural, 

sem recortes e segregações, oferecendo um espaço democrático de ensino, sendo 

esta uma das propostas da escola quilombola. 

Ao citar o ganzá, que é um instrumento de origem africana, um tipo de chocalho, 

geralmente usado no samba, ela expõe como essa cultura musical é vivenciada no 

cotidiano das pessoas e que a matemática pode caminhar por esse viés, sem 

complicações. Essas articulações entre os conhecimentos tradicionais do povo negro 

com os demais tipos de conhecimento também estão nos objetivos da escola 

quilombola, conforme os documentos oficiais que aportam essa linha de educação. 

Mais uma vez, temos aqui um caminho apontado na contramão dos ideais 

normativos no ensino da Matemática. Ideias como as de Lueji não estão presentes 

frequentemente em outros profissionais que não tenham vivenciado esse espaço pelo 

fato desse lugar ser imbuído de ancestralidade (AKOTIRENE, 2020; JESUS, 2018), 

assim como as questões das ideologias políticas apontadas por Luma, sendo esta a 

protagonista e insurgente de um lugar em que há um poder que afirma não existir. 

Aqui, fica evidente que a matemática não se cala, não se exime das questões sociais. 

Os corpos políticos a transformam. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa trouxe, inicialmente, uma discussão sobre o lugar da mulher na 

matemática. Julgamos relevante tentar provocar um incômodo sobre os lugares em 

que a mulher negra se encontrava e o lugar sobre o qual nada se falou sobre as 

mulheres trans e travestis. Mostrando, pelo olhar de Nascimento (2021) com sua 

definição de outreridades, que, ao falarmos em Matemática e Educação Matemática, 

essas outreridades se apresentam de maneiras diferenciadas nesse percurso da área 

e que formam os corpos políticos, conforme Butler (2018), que construirão novas 

realidades em sala de aula. 

Como começamos abordando sobre meninas e mulheres nas carreiras STEM, 

penso que seja válido reforçar que ainda não temos nada concreto sobre a inserção 

de mulheres trans e/ou pretas nessas carreiras em relação às políticas públicas 

brasileiras. O que temos são as ações afirmativas nas universidades, como a Lei nº 

12.711, de 29 de agosto de 2012 (Lei de Cotas) (BRASIL, 2012), por exemplo, que 

possibilitam maior entrada de pessoas pretas nas universidades, mas nada específico 

para o público trans ou com recortes de gênero, segundo Susane Petinelli-Souza e 

Elisabete Corcetti (2021). No entanto, sabemos que alguns programas de pós-

graduação, de forma local e isolada, implementam ações afirmativas para mulheres e 

pessoas trans em seus editais, mas não se tratam de políticas públicas difundidas. 

O estudo de Susane Petinelli-Souza, Elisabete Corcetti e Maurício Sartori 

(2021) revela que mulheres têm sido a maioria nas universidades brasileiras, mas, nos 

cursos das áreas STEM, a participação é baixa, o que as torna mais frágeis diante 

das mudanças tecnológicas disponibilizadas pelo mercado de trabalho. Constatou-se 

que, das poucas mulheres que ingressam nos cursos de ciências exatas, 

considerando a maioria de homens, as autodeclaradas pardas e pretas ainda são 

representadas com um número muito menor. Essa sub-representação indica que, 

mesmo com as políticas públicas nas universidades, mulheres negras ainda não foram 

alcançadas efetivamente pelas carreiras STEM, tornando a participação delas 

escassa nessas áreas. 

Propomos um trabalho dentro das escolas e nas universidades, como o nosso 

grupo MatematiQueer tem feito, com projetos de meninas e mulheres em carreiras 

STEM, cujo objetivo é incentivar e debater o lugar delas nesses espaços. Temos 

preocupação com as questões interseccionais e, com isso, percebemos que esse 
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movimento não se faz à parte da Educação Matemática. É preciso debater sobre os 

corpos dissidentes na educação e de que forma as opressões os excluem dessas 

carreiras. 

Com isso, a Educação Matemática se estrutura também com docentes que 

apresentem subjetividades outras, revolucionadas numa história de opressão. 

Especificamente, esse é o caso de mulheres que estavam excluídas e que hoje estão 

ocupando esse lugar e que falam matemática de maneira exclusiva, imbuídas de 

questões voltadas para inclusão e justiça social.  

Assim, retomemos o objetivo desta pesquisa, que foi analisar percursos 

formativos de licenciandas em Matemática sob a perspectiva histórica do apagamento 

das mulheres nessa área e das epistemologias feministas, desenvolvido sobre o 

aporte teórico-metodológico dos estudos feministas, trazendo uma revisão de 

literatura pautada nas mulheres e em suas relações com a docência e a discência em 

Matemática, além das narrativas de duas licenciandas, declaradamente feministas, 

sobre seus percursos formativos.  

 Por ser uma pesquisa qualitativa feminista é que as subjetividades dessas 

mulheres conscientemente feministas foram tão importantes para nossas análises. 

Vale retomar a citação referente às “conquistas cognitivas, emocionais e políticas, 

talhadas a partir da experiência localizada no plano social, histórico e físico” 

(OLENSEN, 2006, p. 226). Podemos dizer que as narrativas (auto)biográficas das 

participantes tinham cunho transgressivo e munido de uma alteridade que atinge 

outros grupos de mulheres, não se tratando apenas de singulares pessoais, conforme 

afirmou Neuman (2016). 

Traçamos, então, considerações sobre fatos que aconteceram nos percursos 

de licenciandas de corpos plurais, que se encontram em zonas de 

interseccionalidades, e como suas respectivas intenções de ensino podem incidir na 

área da Educação Matemática considerando suas subjetividades. 

Foram definidos dois caminhos que deram suporte às nossas análises. No 

primeiro, foram observados pontos isolados e individuais que apareceram nas 

narrativas das nossas colaboradoras, Lueji e Luma. Já no segundo, abordamos os 

temas que se aproximaram durante as falas. Diversos assuntos foram expostos por 

elas, boa parte em falas que apontaram para os mesmos temas, gerando eixos de 

convergência. As transcrições foram configuradas em tópicos que atenderam às 

narrativas individuais e, depois, reconstruídas para análises temáticas. 
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Para ilustrar essas aproximações podemos mencionar as reflexões sobre a 

relevância da professora enquanto corpo político em aulas de Matemática, pois foi 

possível perceber, nas análises de singularidades, o quanto Luma e Lueji se revestem 

de suas subjetividades e vivências para ocupar o espaço da universidade, da escola 

e profissional.  

Suas narrativas, apesar das vivências diferenciadas expostas, transpassam 

assuntos em comum, baseadas nas experiências de cada uma, conforme colocado 

aqui. Por essa questão, as análises de singularidades foram importantes para revelar 

as perspectivas mais diferenciadas como escola e família, por exemplo. 

Lueji, mulher cis, negra, relatou-nos como se via num não-lugar e, por essa 

questão, usufruiu da matemática como suporte para autodefesa nesse espaço, o qual 

só “ousou” contestar após o envolvimento com debates feministas que a levaram para 

reflexões durante o ensino médio e o início da licenciatura. A discente também nos 

trouxe o questionamento sobre a aproximação da universidade com as lutas coletivas. 

Existe, em Lueji, uma preocupação do nós (BUTLER, 2018), uma não-neutralidade. 

Percebemos o quanto a questão da mulher feminista também pode impactar em 

reflexões de futuras professoras de Matemática. 

Luma, mulher travesti, branca, revestida de uma outreridade transgressora e 

corpo político também, revela-nos o quanto seu lugar exige muita luta e o quanto o 

espaço de uma travesti é ímpar diante de opressões que “comumente” conhecemos. 

Travestis vivem a violência estatal sem ter nenhum tipo de apoio a não ser delas 

próprias e, quando muito, de outras pessoas LGBTI+ ou aliadas. É recente a chegada 

delas no campo da (Educação) Matemática, pois, em se tratando da nossa área, 

apesar de já identificarmos pessoas trans, ainda não encontramos pesquisas a 

respeito dessa presença ou em torno da temática. 

Luma também falou do seu receio de vivenciar a violência e a rejeição em 

escolas particulares, o que a faz desistir de entregar currículos para esses locais. 

Percebemos o quanto esse corpo ainda caminha com cuidado em nosso campo, mas 

resiste fortemente. 

Notamos como são mulheres fortes, futuras professoras já resistentes, futuras 

professoras de Matemática diferenciadas, com discursos de resistência e olhares 

especiais sobre o saber-ensinar matemática. Vale, então, ressaltarmos algumas 

aparições nas falas que emergiram em nossas análises de convergências, 

aproximações das narrativas de corpos que estão em zonas interseccionais. 
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No eixo “Boas em matemática o suficiente para se defender”, as licenciandas 

trazem reflexões sobre o que significa ser “boa em matemática”. Luma e Lueji, por 

serem corpos plurais, sofreram opressões em idade escolar tanto por colegas de 

classe quanto por docentes. Vivenciaram formas de bullying e fizeram da matemática 

um instrumento de defesa e até de aceitação. Contudo, chamou-nos a atenção o fato 

de Luma tirar certa vantagem dessa situação. Aqui não cabe julgamento, mas a 

percepção de como a matemática pode ser usada como um instrumento de poder e 

proteção, o que se destaca na experiência. Estaríamos, nós, como professories de 

Matemática, pensando nessas questões? Percebemos, nessa passagem, que tratar 

a matemática como um mero conteúdo de números, formas e fórmulas é, de certa 

forma limitá-la. Postura política e sensibilidade no sentido de oferecer para nosses 

alunes um lugar no aprender matemática é fundamental para docentes dessa 

disciplina. 

No segundo eixo, “Docentes que machucaram x Docentes que incentivaram”, 

bem como no terceiro, “A prática docente com base na inclusão de mulheres na 

matemática”, emergem nas falas de Lueji e Luma a figura do professor de Matemática. 

Ambas vivenciaram situações de professores homens agindo de forma machista, mas 

Lueji apontou um professor de Matemática em específico como incentivador do ensino 

de mulheres e grupos étnicos por meio de suas práticas. Contudo, reforçamos a 

relevância das mulheridades no ensino da matemática. Nossas duas colaboradoras 

relataram professoras como inspirações para a carreira e o quanto a geração de 

feminilidades é relevante para quebrar paradigmas deixados pela história das 

mulheres na matemática. Tratam-se de mulheres plurais que, hoje, ocupam esses 

espaços e dão sentidos para outras mulheres plurais, sendo um convite para que esse 

lugar reduza ainda mais a masculinidade branca cis-heteronormativa e que mais delas 

adentrem esse espaço. 

Também é importante reforçar que as práticas docentes, ao falar da mulher na 

matemática, não só funcionam como um acolhimento para as alunas, mas também as 

inspiram a ser profissionais que transformam espaços, alimentam suas 

performatividades corpóreas, como vimos em Butler (2018), e transformam ambientes 

masculinizados cis-heteronormativos. Essas são as práticas que incomodam o Estado 

opressor, o Estado potencialmente fascista. Dar espaços para corpos políticos 

significa assinar sua própria derrota. Então, é mais fácil nomear essas práticas como 

“ideologia de gênero”, por exemplo. Concordo com Luma que a ideologia também é 
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produzida pelo próprio Estado, considerando-a excludente e antidemocrática. Trata-

se de um tipo de ideologia que não abraça a justiça social e só considera àqueles que 

são convenientes para manter seu poder de opressão. Essas são as principais 

considerações em relação ao terceiro eixo, “Práticas docentes que promovem a 

inclusão de mulheres na matemática”. 

Em seguida, o eixo “Subjetividades que se unem para construir o conhecimento 

da matemática” nos mostrou o quanto o encontro com pares no espaço universitário 

valorizou ainda mais as subjetividades dessas licenciandas. No entanto, a suposta 

neutralidade com questões raciais e de gênero no que tange ao campo da (Educação) 

Matemática ainda é uma realidade. Apontamentos como a necessidade de se debater 

essas questões para se atribuir ao futuro exercício da carreira foram trazidos por Luma 

e Lueji. Existe uma grande preocupação por parte de ambas em incluir todas as 

pessoas, afinal, são corpos políticos e o corpo do outro é e não é meu (BUTLER, 

2004). Fica a questão, aqui, mais uma vez: como ainda falamos de uma matemática 

engessada, e somente revestida em seu caráter eurocêntrico, se temos docentes 

(pre)ocupados com justiça social em sala de aula, que acreditam que há de se incluir 

todas as pessoas e trazer as reflexões que a matemática possibilita para transformar 

nossa sociedade?  

No último eixo, “Matemática como locus masculino e as práticas docentes 

feministas e plurais em matemática”, emergem nas falas das nossas colaboradoras a 

afirmação de vivenciar o espaço masculinizado oferecido pela matemática. 

Reforçamos que isso está em transformação, mas ainda é um aspecto muito forte, por 

isso há de se falar em gênero, sim, quando falamos em matemática. O protagonismo 

traz essa vantagem. Para quem está “do outro lado”, esse debate é apenas um 

“exagero”. 

Vale destacar, também, que de tudo que apontamos aqui, subjetividades e 

vivências diferenciadas influenciam nas práticas docentes, deixando evidente que a 

matemática não se cala e ocupa um lugar para além daquele designado para ela, um 

lugar onde as humanidades são reais. 

Lueji deixou suas pretensões bem claras quando citou a escola quilombola e 

quando se viu num lugar de representatividade. Revelou vantagens no ensino da 

matemática com atravessamentos na História de África, pensando na estrutura de 

conhecimento oportunizada pela escola quilombista. Assim como Luma, que enfatizou 
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uma matemática mais contextualizada no viés do gênero para desenvolver em sala 

de aula, afirmando essa possibilidade por meio de situações-problema. 

Diante dessas narrativas, percebemos que não faz qualquer sentido tratar a 

matemática como neutralidade, pois seus agentes trazem consigo subjetividades que 

influenciam na maneira de pensar e fazer matemática. Ademais, se os casos 

envolverem corpos plurais e políticos, há de se esperar que falarão matemática 

pensando em inclusão e em justiça social.  

Luma e Lueji têm assuntos em comum por vivenciarem cenários de opressões 

em suas zonas interseccionais, cada uma em sua mulheridade. Suas matemáticas 

também estão revestidas pelas suas questões e por suas mulheridades. Frisamos, 

aqui, uma quebra de estereótipo da neutralidade da matemática e das nuances de 

gênero. A matemática trazida como proposta por essas licenciandas não é a mesma 

que um homem branco apresentaria, pois corpos políticos falam por si e por outres 

semelhantes e estão em zonas de luta e de resistência.  

Partindo dessas considerações e compreendendo que as análises dessas 

narrativas feministas encontram-se entrelaçadas aos referenciais utilizados, podemos 

entender que estamos lidando com um ensino da matemática “repaginado”, que não 

cabe mais em formas tradicionais de docência, mas, sim, em grandes debates que 

tragam pessoas que vivem/viveram às margens da sociedade. Vimos isso nas falas 

de Luma e Lueji, principalmente ao salientarem suas relações de professor(a)-aluna, 

o que condiz com o fato de aprenderem de maneira satisfatória e transformadora. 

Entendemos aqui, também, que as práticas docentes citadas foram de iniciativa 

própria, não havendo preocupação por parte das instituições ou do currículo em 

atender às necessidades que essas estudantes apresentaram. Essas atuações 

profissionais devem ser percebidas e valorizadas. É pontual chamar atenção para isso 

como incentivo para que sejam replicadas em outros momentos e até estudadas em 

formações de professores por meio de relatos de experiências ou de pesquisas. 

Acreditamos numa matemática para a justiça social, inclusiva e democrática. 

Uma matemática que incentive professories a refletirem sobre suas práticas nesses 

vieses para transformar os espaços por onde passarem. Nossas colaboradoras foram 

incentivadas à carreira por professoras que pensaram sobre essas questões e, hoje, 

essas licenciandas estão nas universidades tensionando pensamentos outros em 

seus saberes-ensinar. Quanto mais alunas, alunes e alunos com seus corpos políticos 
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forem reconhecidas, reconhecides e reconhecidos em nossas aulas por seus 

potenciais, mais oportunidades de formação terão.  

Luma e Lueji, imbuídas com suas pedagogias subversivas, enquanto sujeitas 

em formação para ensinar matemática, mostram-nos que todas, todes e todos podem 

ser corpos que falam matemática. Sendo esses corpos dissidentes, tornam-se mais 

intensos e críticos no sentido de humanizar os debates dentro da prática de ensino da 

matemática que, por sua vez, encontrava-se conformada num lugar de neutralidade. 

Agora, não mais. 

Para mim, foi muito significativo estar nesse lugar de escuta, como 

pesquisadora feminista, para construir esta tese. Ouvir o protagonismo e trabalhar por 

ele, como uma mulher cis branca, foi muito importante. Foi um tempo de aprendizado 

como mulher e professora, muito mais disposta a incentivar outras mulheres a 

discutirem sobre nosso lugar na área da (Educação) Matemática, lutando para que 

corpos dissidentes também ocupem esses lugares. 

É ideal que mulheres negras, trans, gordas, LGBTI+ etc. estejam nesse lugar 

de pesquisadoras. Enquanto aliada às questões das mulheridades, fiz este trabalho 

pensando em trazê-las e provocá-las no melhor sentido da palavra. Essas mulheres 

têm muito o que colocar e enriquecer em nosso campo. As narrativas de Luma e Lueji 

me trouxeram entendimentos em Educação Matemática sobre os quais ainda não 

havia refletido e nem refletiria dentro da minha mulheridade, assim como revelaram 

também uma denúncia de escolas e universidades como ambientes que ainda 

excluem. Os casos de bullying foram reais em suas vidas por causa de suas 

identidades, diferenças no tratamento de outras pessoas também foram evidenciadas. 

Esses fatos me incomodaram e me provocaram a estudar ainda mais sobre as 

questões de gênero no ensino de Matemática, pois ainda temos muito trabalho. 

Entendo que são necessárias mais pesquisas que adentrem nas questões de 

mulheres plurais e que investiguem práticas efetivas de ensino da matemática em sala 

de aula que acolham, reconheçam e exaltem essas mulheres. Como foi possível 

perceber na revisão de literatura, pesquisas no mundo inteiro já interagem acerca do 

gênero e de outras teorias mais densas, como em Felícia Jaremus (2020), que 

trabalha com práticas nas aulas de Matemática a partir de construtos teóricos 

desenvolvidos Bakhtin, ou assim como Julia Przybyla-Kuchek (2021), que trabalha 

essas práticas sob análises oferecidas nos textos de Baxter. O mundo já falava e fala 

sobre ensino de Matemática e gênero. Precisamos trazer para nossas pesquisas essa 
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densidade e sair dos parâmetros tradicionalmente já percorridos sobre racionalidade 

atribuída a homens e afeto/cuidado às mulheres, adentrando ainda mais na 

interseccionalidade como categoria analítica e seguir tensionando a (Educação) 

Matemática a partir dos Estudos de Gênero. 
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APÊNDICE 
 

TABELA DE ANÁLISE TEMÁTICA 

 
 

Temas 
 

 
Lueji 

 
Luma 

 
 
Experiências escolares e 
relação com a matemática. 
 
 

- Boa e útil em matemática. 
- Matemática como validade. 
- Maioria de professoras mulheres 
no ensino fundamental II que a 
incentivavam bastante. 
- Problemas com professor de 
Química. 
- Professora que a incentivava. 
- Amizade próxima de menina 
branca, identificação de gênero. 
- Amizade próxima de menino 
negro, identificação racial. 
- Moeda de troca. 
- Estudou numa creche perto de 
casa, fez o ensino fundamental I 
numa escola municipal também 
próxima, ensino fundamental II e 
ensino médio em escola particular 
como bolsista. 
- Vivência maior com pessoas 
brancas. 
- Praticou bullying para se 
resguardar. 

- Sempre gostou muito da 
matemática. 
- Tentou outros cursos no 
vestibular por terem lhe falado que 
a profissão não era bem 
remunerada. 
- Acha a matemática excludente. 
- Ideia social de meninas 
estudarem humanas e meninos 
exatas. 
- Medalhista da OBMEP. 
- Professora de Matemática que a 
incentivou. 
- Professor de Matemática que a 
rejeitou. 
- Ensino fundamental em rede 
pública e ensino médio em colégio 
estadual. 
- Bullying; vendia trabalhos para 
se defender e ganhar dinheiro. 
- Menino gay no ensino 
fundamental. 
 

 
 
Experiência como mulher 
na sociedade. 
 
 

- Mulher negra. 
- Questionamentos de homem 
sobre estar num lugar masculino 
como matemática e economia. 
- Formação no feminismo até 
chegar no mulherismo. 

- Mulher travesti / prostituição / 
violência. 
- O medo de andar sozinha numa 
rua. 
- Rejeição e desejo dos homens 
ao corpo travesti. 
- Período de transição. 

 
 
Família, estudos e trabalho. 
 
 

- Falou muito do pai que cobrava 
sua formação. 
- Foi morar sozinha e precisou 
trabalhar e estudar, 
simultaneamente. 
- Faz licenciatura em matemática 
em universidade pública e 
economia com uma bolsa de 100% 
em universidade privada na 
modalidade à distância. 
- Irmão negro tratado com diferença 
na escola. 
- Choques com o pai na 
adolescência. 
- Namorado que a levou para 
experenciar a escola quilombista. 
 

- Boa relação familiar, com 
algumas questões de aceitação, 
mas nunca foi expulsa. Foi 
incentivada. 
- Nunca precisou trabalhar para 
sobreviver por causa do apoio 
familiar. 
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Formação Docente. 
 
 

- Estágio docente. 
- Negação da questão subjetiva e 
da negritude por parte dos 
professores. 
- Distanciamento dos debates de 
gênero e matemática; 
- Professor que explorava conteúdo 
de etnomatemática e História das 
mulheres na matemática. 
- Libertação do rótulo de utilidade. 
- Síndrome do impostor; 
- Homens ganham mais destaques 
na sua turma. O caso de Lueji 
supera tal situação por estar 
envolvida em projetos. 
- Sentimento de validade aceita. 
- Problemas com professor de 
Cálculo 2. 
- Exemplo positivo de professora de 
Cálculo 1. 
- Representatividade na escola. 

- Residência Pedagógica. 
- Estudos remoto por conta da 
pandemia. 
- Licenciatura com aspecto de 
bacharelado. 
- Curso onde a maioria é de 
homens. 
- Professora que realizava aulas 
de História da Matemática 

 
 
Experiências Profissionais. 
 

 

- Estagiária numa empresa de 
vinhos na área de economia. 
- Estágio docente na licenciatura. 
- Não trabalhou em escolas por 
questão financeira. 

- Trabalho voluntário onde foi 
aluna também: coletivo 
Transpassando. 
- Pré-Enem. 
- Questionada por alunes sobre a 
vida particular por ser professora 
travesti. 

 
 


