
Problemáticas de pesquisa, fontes, 
referências teórico-metodológicas e 

histórias elaboradas

As pesquisas sobre história da educação matemática têm se caracteri-
zado pela migração conceitual e pela hibridação metodológica. Esses 
dois movimentos utilizados pelos pesquisadores se evidenciam quando 

determinadas categorias conceituais, tomadas de outras áreas de conhecimen-
to, são utilizadas para a construção do método desejado de pesquisa historio-
gráfi ca, para explorar fontes, formular categorias de análise e dar signifi cado 
às histórias construídas, conforme os objetivos de cada pesquisador ou grupo 
de pesquisa. É desse movimento que foram produzidas diversas relações que 
implicaram no surgimento de novas tendências nas pesquisas em história da 
educação matemática. Resultante de uma refl exão coletiva sobre as pesquisas 
da história da educação matemática no Brasil, a partir dos trabalhos apre-
sentados e publicados no I ENAPHEM – Encontro Nacional de Pesquisas em 
História da Educação Matemática, ocorrido em Vitória da Conquista (Bahia), 
em 2012, este livro trata de interrogações e diálogos estabelecidos entre os 
pesquisadores e as fontes que construíram a Educação Matemática brasileira.

Iran Abreu Mendes
Coordenador da Coleção
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ABERTURA

Os estudos sobre história da matemática e da educação matemática, bem 
como acerca dos usos da história no ensino da matemática, têm gerado resulta-
dos científicos valiosos e apontado novos caminhos e focos de abordagem para 
a melhoria do processo de formação docente e de aprendizagem na educação 
matemática. Esses fatos possivelmente ocorrem porque as reflexões sobre tais 
estudos evidenciam a importância do processo formativo na superação de obs-
táculos encontrados na trajetória dos sujeitos da docência em matemática.

Como contribuição para a melhoria desse processo, a Coleção história da 
matemática para professores surgiu com a proposta de editar e publicar mate-
riais bibliográficos que possam tratar de temas relevantes sobre história da 
matemática, resultantes de pesquisas e experiências docentes. Constitui uma 
parceria entre a Editora Livraria da Física, de São Paulo e a Sociedade Brasileira 
de História da Matemática, sob a direção editorial de José Roberto Marinho, e 
a coordenação científica do professor Iran Abreu Mendes (UFRN).

A finalidade desta coleção, portanto, é apresentar ao leitor temas oriun-
dos de pesquisas, experiências e reflexões de especialistas do Brasil e do exte-
rior nas áreas de história da matemática em suas dimensões: epistemológica, 
educativa, sociocultural. A pluralidade temática e as abordagens metodoló-
gicas dos autores em cada livro desta coleção, apontam como horizonte uma 
ampliação formativa para o pesquisador e para os professores que ensinam 
matemática, uma vez que nosso objetivo é contribuir para a divulgação e a 
valorização das ideias científicas, enriquecendo, igualmente, a reflexão sobre o 



debate acadêmico nas diversas áreas de conhecimento, bem como a formação 
docente.

A Coleção história da matemática para professores sinaliza, desde a sua 
criação, em 2008, a diversidade de temas atualmente em pauta no panorama da 
pesquisa em história da matemática. Neste sentido, são publicados ensaios, e 
resultados de estudos e pesquisas relacionados à história da matemática, foca-
dos em três dimensões: 1) história e epistemologia da matemática; 2) história 
da educação matemática e 3) história no ensino da matemática, sem perder de 
vista as contribuições advindas de cada trabalho em sua singularidade e como 
o conjunto desses textos pode oferecer princípios e métodos para a formação 
do profissional do educador matemático

Iran Abreu Mendes
Coordenador da Coleção
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APRESENTAÇÃO

Este livro foi elaborado coletivamente. E entenda-se o movimento de 
escrita, de fato, como o de uma obra conjunta. Não se constituiu o texto como 
uma reunião de escritos, que sob justaposição revelasse o coletivo. O processo 
de produção da obra mostrou-se verdadeiramente plural. Sua origem está na 
realização do I ENAPHEM – Encontro Nacional de Pesquisas em História da 
Educação Matemática, igualmente, um empreendimento coletivo, que teve 
lugar na cidade de Vitória da Conquista, BA, entre os dias 1o a 3 de novembro 
de 2012.

Realizado o Encontro, a sua Comissão Organizadora e Científica bus-
cou dar passo adiante: refletir sobre toda a produção científica divulgada no 
evento. Os resultados dessa reflexão estão apresentados na presente obra.  
Conjuntamente, os autores-promotores do I ENAPHEM sistematizaram as 
reflexões, organizando-se previamente para responder questões consideradas 
fundamentais, em tempos pós-Encontro. Interessou saber, a partir dos traba-
lhos apresentados nesse evento inédito no Brasil, em termos de história da 
educação matemática: O que dizem os estudos já elaborados sobre a emer-
gência da História da Educação Matemática no Brasil? Qual o significado da 
realização do I ENAPHEM? Que interrogações sobre o passado da educação 
matemática vêm mobilizando os pesquisadores brasileiros? Como e com quem 
os pesquisadores brasileiros vêm travando diálogo para o desenvolvimento das 
pesquisas em história da educação matemática? De que modo a pesquisa bra-
sileira sobre história da educação matemática vem tratando as suas fontes? 
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Que histórias sobre o passado da educação matemática no Brasil vêm referen-
ciando a produção acadêmica da área?

Lançadas essas interrogações pelo coletivo que participou da elaboração 
deste livro, um a um, os pesquisadores foram agrupando-se em subgrupos de 
trabalho de modo a dar conta de responder a cada uma dessas questões nor-
teadoras da análise dos trabalhos apresentados no Encontro. Como resultado, 
cada pergunta deu origem a um capítulo desta obra.

No processo de elaboração dos capítulos, os subgrupos ainda considera-
ram importante a eleição de um coordenador para incumbir-se da tarefa de 
reunir e dar organicidade aos textos apresentados. Elaborados os capítulos, 
houve circulação deles entre todos os autores, de modo a que fosse possível 
incluir sugestões de alteração e/ou inclusão de elementos não presentes nos 
textos originalmente apresentados ao grupo. Por fim, coube ao organizador 
reunir todo o material e dar forma final, apresentando o livro e elaborando 
conclusões a partir das contribuições dos 25 autores da obra.  

Assim, este livro, para além do modo pouco usual de elaboração de obras 
que envolvem diversos autores, como se mencionou acima, também inaugura, 
ao que tudo indica, em termos do campo da Educação Matemática, um pro-
cedimento que se revelou extremamente importante para avanço da produção 
do conhecimento e sua socialização: a reflexão coletiva sobre os resultados 
apresentados num evento científico. Some-se a isso, que os 25 autores da obra 
representam os mais diversos grupos de pesquisa da área, de diferentes univer-
sidades e programas de pós-graduação do país, trazendo para o texto diversas 
perspectivas teórico-metodológicas.

Por fim, é possível dizer que o livro, pelas características mencionadas, 
revela-se como um verdadeiro handbook das pesquisas sobre história da edu-
cação matemática no Brasil.

O organizador



13

A educação matemática 
brasileira e a realização do 
primeiro encontro nacional 
de pesquisas em história da 
educação matemática

Uma das questões propostas para a elaboração do presente capítulo foi a 
de indagar sobre o significado da realização do Primeiro Encontro Nacional 
de Pesquisa em História da Educação Matemática – I ENAPHEM, realizado 
em Vitória da Conquista, Bahia, de 01 a 03 de novembro de 2012. Questão que 
nos remete à etapa inicial da organização desse evento científico que reuniu, 
pela primeira vez no Brasil, pesquisadores de uma área específica da Educação 
Matemática – a história da educação matemática – com o objetivo de divulgar 
e discutir os avanços da produção. Um empreendimento que teve seu con-
senso no I Congresso Iberoamericano de História da Educação Matemática, 
realizado em Covilhã, Portugal em 2011 e que dentre as universidades presen-
tes, contou com pesquisadores de diferentes instituições brasileiras. 

Com a participação, desde sua proposta inicial, de representantes de 
diferentes programas de pós-graduação brasileiros que coordenam projetos 
e orientam pesquisas da área, o encontro foi coletivamente projetado. Por seu 
caráter plural e aglutinador propunha-se ampliar possibilidades de diálogo e 
intercâmbio de idéias entre pesquisadores e estudantes de diferentes grupos 
de pesquisa envolvidos com uma temática comum, a história da educação 
matemática.  

Adentrar ao que este evento significou para a comunidade da educa-
ção matemática brasileira nos direciona, também, a outras duas dimensões 
fundamentais da questão. Considerando os inúmeros eventos que a cada ano 

1
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são realizados no vasto território brasileiro, a primeira seria a importância 
do I ENAPHEM para a comunidade da Educação Matemática brasileira. A 
segunda, os desafios que o Encontro colocou aos pesquisadores dessa promis-
sora área de conhecimento.

Nesse sentido, desde seu planejamento, o evento foi pensado a par-
tir de sua singularidade, a de se manter centrado na História da Educação 
Matemática, enfoque que culminou com a definição de critérios científicos 
bem definidos para submissão de trabalhos, assim como para suas regras de 
avaliação. Essa criteriosa organização resultou, portanto, do esforço coletivo 
do grupo que integrou a Comissão Científica, composto por pesquisadores 
pertencentes a diferentes grupos de pesquisa e que não mediram esforços para 
participar das discussões que detalharam os encaminhamentos, discordando, 
concordando, para chegar ao consenso da programação. 

Os significados do evento serão construídos nesse texto em termos da 
importância alcançada e dos desafios colocados à comunidade brasileira de 
educadores matemáticos. 



1.1. Da importância do I ENAPHEM       15

1.1. Da importância do I ENAPHEM

Neuza Bertoni Pinto – PUC-PR

Como primeiro encontro nacional, voltado especificamente para a socia-
lização, discussão da produção da história da educação matemática e dada 
sua fecundidade para a configuração da área, sobretudo, pela possibilidade 
de troca entre os pares, poderíamos considerá-lo um acontecimento? Como 
afirma François Dosse (2013), “o acontecimento é compreendido duplamente, 
como sugere sua etimologia, como resultado e como começo, como desfecho 
e como abertura de possíveis” (p. 6). Enquanto começo, caracteriza-se como 
evento fundador que pela primeira vez, reúne a comunidade de pesquisadores 
de diferentes regiões do país para debater e trocar experiências investigativas 
de uma temática exclusiva, a história da educação matemática. 

Um evento é de fato um acontecimento de significância e, enquanto signifi-
cância é dependente na estrutura por sua existência e por seu efeito [...] um 
evento não é um acontecimento no mundo; é a relação entre um aconteci-
mento e um dado sistema simbólico [...] Os eventos não podem ser enten-
didos, portanto, separados de seus valores correspondentes: é a significância 
que transforma um simples acontecimento em uma conjuntura fatal. Aquilo 
que parece para alguns como um mero encontro para almoço, para outros é 
um evento radical (SAHLINS, 2011, p. 191).  

Em outras palavras, o autor observa que não são as propriedades do 
evento que lhes dará efeito, mas, sim, sua significância, ou seja, formas como 
foi (ou será) interpretado pelos sujeitos que, segundo Sahlins, variam. 

Abordar o desfecho dos possíveis nos remete a um dos pontos de vista 
sobre a utilidade da história hoje, dentre muitos textos reunidos em um livro1 
por um historiador.

1 Trata-se da obra À quoi sert l’histoire au jourd’hui que sob a direção de Emmanuel 
Laurentin, reúne mais de quarenta pontos de vista de historiadores renomados sobre a 
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Laurentin (2009) disse que ao reunir ideias para sua obra, essas acabaram 
por testemunhar a riqueza de uma escola histórica em plena renovação. Um 
dos historiadores entrevistados, Julien Vincent2, ao responder a questão: “para 
que servia a história hoje”, respondeu que a história não servia apenas para 
esclarecer problemas do presente, também permitia tratar questões que atu-
almente negligenciadas no espaço público. Em seguida, falou dos vários tipos 
de utilidade que poderia ter uma história: “pode ser uma história engajada, ser 
erudita, servir para fins de distinção cultural, pode também servir para res-
ponder questões filosóficas ou teóricas sobre a natureza do homem, as leis da 
economia, ou as relações sociais” (p. 14). Ela pode “ser vista do alto, do ponto 
de vista dos homens de poder, mas também tomar partido dos oprimidos e dos 
sem vozes” (p. 15). Concluindo sua resposta, Vincent afirma que a utilidade da 
história vai depender das questões que nós lhe colocarmos. Assim, ele aden-
tra à última parte de sua resposta, ao que chamou de parte crucial do ofício 
do historiador que é a seleção das fontes que permitirão responder a questão 
formulada. Sejam antigas ou contemporâneas, são as fontes, afirma Vincent, 
que irão construir o quadro temporal e geográfico de referência, no interior do 
qual os fenômenos tomam sentido. Ao restringirmos nosso quadro de análise, 
tendemos à especificidade dos problemas, ancorando-os em um lugar e época 
particulares. Ao contrário, ao alargá-lo, sobretudo, é para dessingularizá-lo, 
mostrar, por exemplo, sua antiguidade em relação ao novo, evidenciar mais 
seu caráter global do que local. 

Esse preâmbulo nos remete a uma faceta do significado do I ENAPHEM, 
ao buscarmos compreender a importância da participação dos inúmeros gru-
pos de pesquisa que no Brasil têm contribuído para a escrita da história da edu-
cação matemática e que a partir de diferentes afiliações teóricas e para além da 
disputa de status acadêmico, deram visibilidade à pluralidade historiográfica 
do evento, a uma produção de histórias singulares. Grupos que nos últimos 
anos têm avançado na consecução de projetos coletivos, alargado o diálogo no 
espaço acadêmico brasileiro e caminhado em busca de interlocuções interna-
cionais, na tentativa de compreender representações que marcaram normativas 

utilidade da história hoje.
2 Mestre de Conferência da Universidade de Besançon, especialista de história da Grã 

Bretanha, século XIX.
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e práticas e deram sentido a trajetórias docentes e a práticas escolares em  dife-
rentes momentos históricos. 

Conferindo à história a idéia de produção, o fato histórico passa a ser 
concebido pelos diferentes grupos de pesquisa que investigam historicamente 
a educação matemática, não como uma cópia do que ocorreu no passado, mas 
sim como uma construção de um pesquisador preocupado em compreender 
historicamente como foram construídas representações sobre os processos de 
ensinar e aprender matemática e que significados foram incorporados nas prá-
ticas pedagógicas em momentos de importantes reformas educacionais. 

Assim, algo que contribuiu para significar o evento foi essa relação de 
“tipo novo” que vem ocorrendo no campo da Educação Matemática, em que 
práticas históricas diversificadas são reconhecidas em suas singularidades, 
preservando o direito dos praticantes de expressar suas especificidades teó-
rico-metodológicas. O evento pretendia que o processo investigativo da his-
tória da educação matemática fosse apresentado ao público, ao mesmo tempo 
em que submetido ao controle coletivo, destacando mais a compreensão do 
que o julgamento, deixando a mensagem de que é possível olhar historica-
mente, sob diferentes perspectivas, sem perder de vista que a história por não 
ser mera descrição de representações passadas, afirmava-se enquanto “uma 
representação construída pelo historiador” como assinala Valente (2013, p. 
25), ao valorizar o ofício do historiador. 

Nas últimas décadas do século XX, tal como a matemática moderna, lin-
guística, uma história nova colocou em questão a própria história, anunciando 
novos problemas, trazendo novos objetos para seu campo epistemológico, 
modificando com novas abordagens a paisagem historiográfica do período, 
mutações que também sinalizaram novos horizontes à história da educação. 
No campo da história da educação, a atração dos pesquisadores da educação 
para a história cultural é explicada por Mírian Warde (1997):  

A cultura é indiscutivelmente um bom lugar para inscrever os objetos, os 
sujeitos, as práticas e as instituições educacionais. Aliás, foi preciso ler os 
novos historiadores da cultura para se ter revalorizados muitos dos temas 
menosprezados no campo pedagógico. Quem ousaria há umas décadas correr 
atrás de manuais escolares? Quem cogitaria elevar à condição de tema nobre 
as práticas elementares da escrita e da leitura? Quem poderia imaginaria, lá 
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para os anos 70, que a didática tem uma história que vale a pena ser conta-
tada? Em segundo lugar, incitados a buscar novos objetos, novos problemas, a 
história cultural abriu para os educadores um manancial inesgotável de novas 
fontes (p. 97). 

Não apenas novos objetos e novos problemas são valorizados no campo 
científico da história da educação, como novos autores passaram a fundamen-
tar os estudos historiográficos da educação, como Bourdieu, Chartier, Foucault, 
Le Goff, Michel de Certeau. A partir de 1990, a referência a André Chervel 
passa a ser constante nas pesquisas que buscavam compreender a constitui-
ção de uma disciplina escolar em diferentes escolaridades. Ao reinterpretar a 
natureza das disciplinas escolares, Chervel (1990) as define como um conjunto 
de práticas e discursos que garantem a transmissão de saberes que ajudaram 
a produzir. Com isso descortina o espaço da cultura escolar que ajuda a cons-
truir, com diferentes apropriações de currículos, programas, métodos, todos 
os ingredientes que ajudaram a produzir uma escolaridade fragmentada em 
classes, matérias, teorias, técnicas de ensino, regras de comportamento, modos 
de ver, de ser, de fazer.     

A cultura escolar, como toda cultura, veicula além dos conhecimentos, siste-
mas de normas e valores. Ela ensina aos alunos ‘modos de pensar, sentir e agir’ 
para falar como Durkheim. Algumas normas hierarquizam as disciplinas [...] 
e os objetos no interior das disciplinas, outras classificam as competências ou 
valorizam alguns comportamentos mentais ( compreender um texto, resolver 
um problema, aplicar uma regra ou recorrer a referências. [...] a aquisição da 
cultura escolar cria aptidões mas também atitudes, ou seja, virtudes, gostos, 
estilos, estados de espírito etc., que formam ou supõem formar a personali-
dade intelectual e moral dos aluno (JACQUET-FRANCILLON, 2011, p. 156).   

Um forte ingrediente encontrado nos trabalhos do I ENAPHEM foi a 
rede de sociabilidade envolvendo a disciplina Matemática, professores, per-
sonagens políticas, editores, autores de livros, associando diferentes atores em 
torno de um trabalho coletivo que vem a dar sentido a uma disciplina esco-
lar, desvelando representações que marcaram o passado das práticas de um 
momento dado e que deixaram heranças nas práticas atuais. 
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Histórias produzidas sob diferentes abordagens metodológicas e que 
encerram uma preocupação comum ao trazerem discursos dos principais 
agentes escolares, professores e alunos, protagonistas que deram sentido às 
representações do passado da matemática escolar. 

Outra dimensão que mais uniu do que separou as histórias apresenta-
das no evento foi a preocupação dos diferentes pesquisadores em destacar ele-
mentos diferenciados da cultura escolar, revelando desde o “espírito prático” 
do ensino primário ao “espírito científico” do ensino secundário, indícios que 
atestam culturas de profissionais distintas, a do professor polivalente (peda-
gogo, normalista) e a do professor especialista (licenciado). 

Uma breve consulta aos Anais do I ENAPHEM atesta a presença de pes-
quisadores de diferentes universidades públicas, comunitárias, privadas, a 
maioria localizada na região centro-sul do país. As comunicações apresentadas 
são vinculadas a grupos de pesquisa sediados em programas de pós-graduação 
que mantém Mestrados e Doutorados em Educação Matemática, Ensino de 
Ciências e Matemática, como também, Mestrado e Doutorado em Educação. 

Trata-se de um panorama revelador da realidade brasileira dos estudos 
pós-graduados da área, realidade que tem permitido cada vez mais ampliar 
pesquisas relativas à Educação Matemática. Em relação à história da educação 
matemática, as comunicações representam o maior número, indicando que 
apesar de um campo recente, é uma pesquisa histórica que tem avançado de 
forma significativa na última década. Dentre os pesquisadores, a minoria são 
historiadores profissionais, grande parte são educadores matemáticos, mestres 
ou doutores em educação matemática, em educação, pedagogos ou licenciados 
em Matemática, futuros mestres nessas áreas. Um campo bem recente, como 
afirmou Miorim (2012) e bem híbrido, como destacou Dias (2012), lembrando 
os desafios que enfrenta o nascente campo da educação matemática ao esten-
der suas investigações para o interior da escola, para os processos ensino e 
aprendizagem. 

Há aqui um aspecto muito interessante que diz respeito aos processos de 
circulação das formas e dos produtos culturais. O profissional da educação 
matemática para abordar as formas de produção, apropriação e reelaboração 
da matemática nos espaços escolares, está desafiado ele próprio a se apropriar 
criativamente das formas de pensar e escrever produzidas originalmente no 
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campo da história para utilizá-las no domínio da historiografia da educação 
matemática, não como um integrante do campo da educação matemática, 
mas como um estrangeiro a este campo. Este é o desafio! Para dar conta das 
mestiçagens e hibridismos do seu objeto multicultural, ele deve desafiar e 
submeter seu próprio campo cultural a um processo de hibridismo e mestiça-
gem (DIAS, 2012, p. 8-9). 

Desde a década de 1960, com a criação dos primeiros programas de pós-
-graduação em educação, o campo brasileiro da história da educação vem 
acolhendo novos objetos, colocando novos problemas, propondo novas abor-
dagens, inovando suas fontes. Um dos avanços foi a possibilidade oferecida por 
esses programas, de desenvolvimento de pesquisas em educação matemática. 

O estudo de Fiorentini (1994) mostra que no Brasil a investigação em 
Educação Matemática passou por três fases distintas: na primeira, até mea-
dos do século XX, a Educação Matemática era apenas um emergente campo 
profissional voltado diretamente “para as tarefas da prática de sala de aula e 
produção de manuais e subsídios didáticos” (p. 282). Destacando fatos, consi-
derados fundamentais para o surgimento da Educação Matemática no Brasil, 
dentre eles, o Movimento Escolanovista desencadeado a partir da década de 
1920, o Movimento da Matemática Moderna dos anos 60, a realização de 
Congressos Brasileiros de Ensino de Matemática nas décadas de 50 e 60, o tra-
balho de eminentes matemáticos como Euclides Roxo, Malba Tahan, Osvaldo 
Sangiorgi, que mesmo não se caracterizando como pesquisa, contribuiu para a 
emergência do novo campo de estudos, que a partir dos anos 60 foi avançando 
com a formação de Grupos de Estudos como o GEEM e o GRUEMA em São 
Paulo, o GEMPA em Porto Alegre, o GEMEC na Guanabara.     

Outros fatos, lembrados por Fiorentini (1994, p. 284) como: a criação, 
na década de 1930, dos Cursos de Licenciaturas em Matemática, dos Ginásios 
de Aplicação na década de 1940, além da obrigatoriedade, nos anos 1960, da 
disciplina Prática de Ensino e do Estágio Supervisionado, foram decisivos para 
abrir espaços, na universidade, para os especialistas em Didática e Metodologia 
de Ensino de Matemática.  

O início da década de 1970 aos primeiros anos de 1980 marca o período 
do nascimento da Educação Matemática, enquanto campo, não só do ensino, 
mas também, da pesquisa. Essa segunda fase é de intensificação de contatos 
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com a comunidade internacional de educação matemática e surgimento dos 
primeiros cursos de Mestrado em Educação no Brasil e das primeiras pesqui-
sas sistemáticas do ensino de matemática em cursos diferentes do ensino pri-
mário. Nessa fase, segundo o autor, as pesquisas focalizaram principalmente 
o fracasso do ensino de matemática, questionando o trabalho do professor, os 
materiais utilizados para ensinar e a metodologia utilizada. 

Questões do tipo “por quê? “para quê ? e “para quem?” ensinar matemática 
raramente apareciam como preocupação dos estudos da época. A pergunta 
mais comum era o “como ensinar?”. As respostas, salvo raras exceções, eram 
buscadas junto às tecnologias educacionais e às teorias psicológicas de apren-
dizagem. Porém, contraditoriamente, foi justamente quando pouco se levou 
em consideração a epistemologia ou especificidade do conteúdo matemático 
para definir/experimentar estratégias de ensino, que a denominação “educa-
ção matemática” passou definitivamente a identificar essa área emergente de 
conhecimento (FIORENTINI, 1994, p. 286). 

O estudo mostra ainda, que o período de 1983 a 1990, a terceira fase, foi o 
momento do surgimento de uma comunidade de educadores matemáticos no 
Brasil. A Educação Matemática, campo de pesquisas com maior consistência 
teórico-metodológica, com o aparecimento de linhas temáticas de pesquisa e 
com o surgimento da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) 
e com o impulso dado pelo SPEC/PADCT à formação de grupos de estudo/
pesquisa voltados para a melhoria do ensino de ciências e matemática. Nessa 
fase, as pesquisas se orientaram para uma visão pedagógica e curricular mais 
ampla substituindo o “modelo da agricultura” pelo “modelo antropológico”, 
substituindo o método experimental e a abordagem quantitativa pelo método 
etnográfico, pela pesquisa participante, pela pesquisa-ação, valendo-se de 
abordagens mais qualitativas, fundamentadas nas vertentes fenomenológica 
e histórico-crítica. Ao lado dos estudos psicológicos, voltados à pesquisa da 
aprendizagem, nessa fase despontaram no campo da Educação Matemática 
novas linhas temáticas, tais como o estudo dos significados, percepções e con-
cepções, estudos histórico-filosófico e epistemológico.  

Constata-se, nesta fase, o surgimento de pesquisas que apresentam dis-
cussões políticas, sociais e ideológicas, expressando o debate educacional 
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presente no cenário brasileiro da década de 80, cujas questões possibilitaram 
maior consciência crítica dos educadores em geral, contribuindo particular-
mente para a elucidação dos determinantes políticos e sócio-culturais da edu-
cação matemática. 

Para Fiorentini (1994), a Educação Matemática estaria vivendo uma 
quarta fase (em 1994, época em que desenvolveu o estudo), caracterizada 
pela emergência de uma comunidade científica de pesquisadores brasileiros 
em educação matemática, oportunizada pela ampliação dos cursos de pós-
-graduação, especialmente em educação, celeiro mais amplo da formação de 
mestres e doutores que pesquisavam, no período, a educação matemática no 
Brasil. Este aspecto, aliado ao retorno de educadores matemáticos que realiza-
ram cursos em diferentes universidades dos Estados Unidos e países europeus 
agregou novos conhecimentos ao campo de pesquisa, resultando em alarga-
mento e diversificação de linhas de pesquisa da comunidade científica brasi-
leira de educação matemática, dando respostas a inúmeras questões pendentes 
desse campo profissional. 

No entanto, a interlocução da educação com a matemática, mostrada no 
estado da arte desenvolvido por Pinto (2004), ao analisar pesquisas de edu-
cação matemática apresentadas entre 1998 a 2003, no Grupo de Trabalho de 
Educação Matemática- GT 19, da ANPEd, constatou uma predominância de 
estudos relativos ao campo da Didática.   

Para Certeau (1982), a instituição histórica, pedra de toque da histo-
riografia, é o lugar de onde falam os historiadores, o lugar de produção cir-
cunscrito por regras próprias, do qual emanam métodos, interesses, questões 
historiadoras. 

Na década de 1980, no campo da história da educação, a criação de 
associações científicas, de diversos grupos de pesquisa3 e, nos anos de 1990, a 
constituição de fóruns de discussão, foram iniciativas que abriram novas pos-
sibilidades de circulação e divulgação da produção da área, com implicações 
para o alargamento da pesquisa e também de estudos, no âmbito da história 

3 Segundo Vidal; Faria Filho (2003), esses avanços foram notórios a partir da criação, 
em 1984, do Grupo de Trabalho “História da Educação” da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) e em 1986, do Grupo de Estudos e 
Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR).
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cultural, de temáticas como saberes, disciplinas escolares, objetos que também 
tem atraído pesquisadores para a história da educação matemática. 

Os caminhos abertos pela Escola dos Annales para a investigação de 
diferentes aspectos da história com olhares mais alargados no estudo de obje-
tos culturais até então inusitados no campo historiográfico, têm chamado a 
atenção dos historiadores da educação sobre a importância do conhecimento 
histórico para a compreensão dos processos de circulação e apropriação, das 
práticas culturais com as quais os sujeitos constroem significados e dão sentido 
à realidade. Com isso, velhos objetos têm sido investigados com novas aborda-
gens, novos estudos vêm apontando outras evidências aos velhos problemas.   

Na História da Educação, essas tendências historiográficas provocaram tam-
bém uma verdadeira revolução na seleção dos objetos, de pesquisa e na forma 
de abordá-los. Temas como a cultura e o cotidiano escolares, a organização e 
o funcionamento interno das escolas, a construção do conhecimento escolar, 
o currículo e as disciplinas, os agentes educacionais (professores, professoras, 
mas também os alunos e alunas), a imprensa pedagógica, os livros didáticos 
etc. têm sido crescentemente estudados e valorizados. Desloca-se, crescente-
mente o interesse dos pesquisadores da investigação das ideias e da legislação 
educacionais para as práticas, os usos e as apropriações dos diferentes objetos 
educacionais. Os grandes modelos de explicação histórica têm perdido força 
nos últimos anos entre os historiadores da educação (LOPES; GALVÃO, 2001, 
p. 40).  

Uma repercussão dessa revolução da história pode ser percebida no quan-
titativo de trabalhos elencados no Caderno de Resumos do I ENAPHEM, 23 
fazem menção a André Chervel (história das disciplinas escolares); 21 a Roger 
Chartier (apropriação), 17 a Michel de Certeau (operação historiográfica); 10 
a Julia (cultura escolar), historiadores filiados à nova história cultural com os 
quais uma grande parte de pesquisadores brasileiros da história da educação 
matemática vem dialogando, por fornecerem ferramentas conceituais para a 
escrita da história quando se pretende colocar em relevo a cultura escolar. 

Merece atenção o destaque dos trabalhos dados a três referências que 
vêm contribuindo para fundamentar as diferentes abordagens da história da 
educação matemática brasileira: a obra “Uma história da matemática escolar 
no Brasil: (1730-1930)”, de Wagner Rodrigues Valente (1999); “História na 
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Educação Matemática”, de Antonio Miguel e Maria Ângela Miorim (2004) e 
“A experiência do labirinto: metodologia, história oral e educação matemá-
tica”, de Antonio Vicente Marafioti Garnica (2008), autores cuja produção tem 
uma circulação expressiva em periódicos de áreas, coordenadores de grupos 
de pesquisa já reconhecidos na área e aos quais se filiam a maioria dos estudos 
discutidos no evento. 

A produção do I ENAPHEM traz, portanto, diferentes práticas investigati-
vas, como diria Certeau, práticas de apropriação de objetos culturais colocados 
em novos contextos, práticas dadas a conhecer pelas pesquisas em desenvolvi-
mento a partir de projetos de pesquisa em curso em diferentes programas de 
Pós-graduação em Educação Matemática ou, em Educação, no Brasil. 

Na vertente da história cultural, os estudos vêm revelando como a escola 
configura-se como um espaço de criação, mais que de reprodução, como já 
dizia Pierre Bourdieu nos anos de 1970. Seus principais agentes educativos, 
professores e alunos são os que dão vida à cultura escolar, aquela que irá mate-
rializar a finalidade de uma disciplina escolar. Para além dos habitus, imutáveis 
e reprodutivos, os sujeitos criam táticas dinâmicas, não estáticas, com as quais 
confiscam poderes para sobreviverem a um sistema escolar, por vezes, auto-
ritário. Assim, a compreensão de uma cultura de uma época necessita de um 
olhar atento para os protagonistas, criadores, mediadores de fatos históricos, 
pessoas, suportes fornecidos para os contemporâneos como primordiais sejam 
em relação à elite ou às camadas populares de uma sociedade.  

Para significar a escola, o currículo, a legislação, a matemática escolar, 
a cultura escolar de uma época, dentre tantos outros objetos, os autores dos 
trabalhos mobilizaram ferramentas históricas e dezenas de tipos de fontes. 
No entanto, apesar dos trabalhos apresentados privilegiarem impressos, como 
fontes históricas, nem sempre mostraram avanços em suas  formas de análise. 
O livro, por exemplo, compreendido como objeto cultural e fonte histórica e 
material escolar, em inúmeras comunicações, muito pouco foi analisado em 
seus aspectos econômicos, enquanto resultado de uma cadeia de produção que 
envolve sua imagem editorial, sobretudo, em sua função social, o que implica-
ria destacar conexões com a história das edições, com os discursos didático-
-pedagógicos, com a historiografia das instituições escolares etc.  
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Dos desafios colocados pelo I ENAPHEM
A Educação Matemática, ao adotar cada vez mais, métodos investigativos 

usados nas Ciências Sociais, aproximou-se, ao longo da história de sua função 
maior que é a formação de professores, pois é impossível tornar-se científico 
um campo que descuida de sua prática profissional, como mostra a trajetó-
ria histórica da Educação Matemática no cenário mundial. Como destaca 
Kilpatrick (1996, p. 118), “a profissão de ensinar Matemática é comumente 
a província da Faculdade de Educação, e Educação Matemática, como um 
campo acadêmico, adequa-se melhor entre as Ciências Sociais do que entre as 
Ciências Naturais”. 

Distinguindo a pesquisa em matemática da pesquisa em Educação 
Matemática o autor lembra que “enquanto a Educação Matemática for uma 
Ciência, ela será uma Ciência Humana”, pois, mais que “meramente artesanato 
ou tecnologia, ela tem aspectos de arte e ciência” (KILPATRICK, 1996, p. 119).  

Nesse sentido os desafios que permanecem prementes para os investiga-
dores brasileiros parecem concentrar-se mais nos aspectos políticos, nas ques-
tões relativas às negociações que os pesquisadores possam realizar no campo 
conflituoso das disputas de tradições teóricas, buscando uma compreensão da 
pesquisa em história da educação matemática, que trata dos problemas da prá-
tica educacional, e não de prática de educação matemática, especificamente 
as condições de sua profissão, do trabalho do professor, da sua formação e 
cultura profissional. 

Quais foram os principais desafios que o evento deixou aos participan-
tes? Uma repercussão, certamente, foi o de ter fornecido aos professores, pis-
tas de seu passado profissional. Outra, a de que as histórias locais não são 
generalizáveis. Uma estratégia para isso seria colocá-las em escala ampliada, 
conectando, à moda de Chartier (2007) o local ao global, uma forma glocal de 
fazer história, como mostra o estudo histórico comparativo de Pinto (2012). 
Uma repercussão desses deslocamentos vem ocorrendo no âmbito dos cursos 
de Licenciatura em Matemática, em relação ao consumo criativo da disciplina 
História da Matemática, como bem mostra o estudo de Oliveira (2012). Uma 
limitação dos estudos parece ter sido em relação às fontes utilizadas, principal-
mente a recorrência às revistas pedagógicas, material que com o crescimento 
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dos debates sobre impressos e cultura material, vem sendo amplamente utili-
zado nas pesquisas de história da educação. 

Significados...
A realização do I ENAPHEM apresentou-se como um fértil espaço de 

interlocução de pesquisadores/historiadores e de maior visibilidade dos vín-
culos entre a educação matemática e a história da educação. Um indicador 
da interação da educação matemática com a história da educação decorre da 
análise da bibliografia dos trabalhos apresentados no evento, cujo quantitativo 
mais relevante provém do campo da nova história cultural, modalidade histo-
riografia que desde os anos de 1990 tem favorecido o diálogo dos educadores 
matemáticos com os historiadores da educação, tendo em vista compreender 
as trajetórias da disciplina Matemática em termos de conformação ou trans-
formação de uma cultura escolar responsável pela escolaridade de cidadãos, 
aproximação que tem contribuído para a consolidação de uma nova e promis-
sora história, a história da educação matemática.  

Em última instância, o I ENAPHEM significou um marco em termos de 
sua atualidade para a comunidade científica ao sinalizar os vários deslocamen-
tos que começam a se delinear no cenário cientifico e com implicações para as 
pesquisas em história da educação matemática: a) deslocamento das comuni-
cações científicas em história da matemática para as vinculadas à história da 
educação matemática; b) um significativo crescimento de citações de autores 
da história cultural, como Roger Chartier,  André Chervel, Dominique Julia, 
dentre outros, que oferecem novas ferramentas conceituais tendo em vista 
novos olhares e colocação de novas questões aos velhos problemas do ensino 
da Matemática.  

Um possível motivo desses deslocamentos parece ser o fato de estar a 
história da educação matemática mais próxima dos professores, ao reconstruir 
representações que deram sentido a um passado histórico profissional, no qual 
a disciplina Matemática, enquanto prática de referência, tem uma trajetória 
histórica pouco conhecida e também que as práticas de outrora podem ter dei-
xado vestígios nas práticas presentes, conhecimentos históricos ainda pouco 
discutidos nos cursos de formação de professores. O I ENAPHEM deu sinais 
de que a história da educação matemática está se tornando disciplinarizável. 
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Tornou mais transparente histórias de escola, de disciplinas, de currículo, de 
apropriação de objetos culturais, de tudo mais que deram sentido à escolariza-
ção de gerações em diferentes tempos e espaços. Como observou Peter Burke 
(2005), ao referir-se à virada cultural, decorrente da conturbada história polí-
tica da Irlanda, “quando novos termos técnicos entram em uso, normalmente 
é sinal de um deslocamento de interesse ou de abordagem” (p. 135). 

Não parece ser por acaso a recorrência das comunicações apresentadas 
a conceitos como o de disciplina escolar, ensino, aprendizagem, apropria-
ção, cultura escolar, saberes escolares, formação de professores, assim como a 
expressiva utilização de fontes relativas à produção escolar para discutir vestí-
gios em tempos presentes das representações do ensino e da aprendizagem da 
matemática escolar de tempos passados. 

No caso dos recentes estudos dos saberes matemáticos do ensino primá-
rio contextualizados no Movimento da Escola Nova, compreender como os 
programas estavam ligados ao cotidiano, como os exercícios escolares se arti-
culavam às práticas da vida real, enfim, como a matemática contribuiu para 
desidealizar a cultura escolar baseada no gosto, na virtude, no belo e no bem, 
tais pesquisas históricas, certamente contribuirão com a história da educação, 
de modo especial, com a formação de professores, quando se trata de analisar 
vestígios de representações construídas no passado, mas que deixaram marcas 
no presente. 

Mesmo que o evento tenha mostrado a existência de uma produção 
científica bastante diversificada e que guarda vícios acumulados no campo, 
o crescimento das pesquisas em direção a novos objetos, como a constituição 
dos saberes elementares matemáticos da escola primária, a novas categorias 
de análise como as rupturas e permanências ocorridas na cultura escolar em 
diferentes níveis de ensino e diferentes momentos históricos, as novas configu-
rações da formação de professores, atestam o sucesso da história da educação 
matemática, cujos ganhos para comunidade científica, mostrados nesse evento 
inaugural, começam a ressignificar seu campo de disputas, acolhendo o novo, 
o diferente e iniciando o almejado diálogo possível e necessário de trocas con-
ceituais como atesta a forma organizativa desse I ENAPHEM que culminou 
com a primeira experiência de escrita coletiva ora materializada no presente 
livro.  
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1.2. O que dizem os estudos já elaborados sobre a 
emergência da história da educação matemática no Brasil?

Antonio Miguel – UNICAMP

A fim de delimitarmos o domínio e o alcance do estudo que faremos, 
dando contribuição a este capítulo inicial, acerca da emergência da história da 
educação matemática no Brasil, faz-se necessário realizar algumas distinções 
conceituais, a título de esclarecimento.

Desde pelo menos meados da década de 1990, vêm sendo realizados, em 
nosso país, vários metaestudos de cunho historiográfico envolvendo a produ-
ção científico-acadêmica brasileira tanto no âmbito da educação matemática, 
quanto no domínio das múltiplas relações que a educação matemática vem 
estabelecendo com o campo mais amplo dos estudos historiográficos.

No que se refere ao âmbito da educação matemática, dois trabalhos devem 
ser aqui mencionados, quais sejam, a tese de doutorado de Fiorentini (1994), 
já mencionada no item anterior deste capítulo, por Neuza Pinto e, ainda, a 
de Melo (2006). Já no domínio das relações entre a educação matemática e o 
campo dos estudos historiográficos, até o momento, parece não ter sido ainda 
produzida, em nosso país, nenhuma tese de doutorado ou dissertação de mes-
trado com o propósito de realizar uma metainvestigação da produção cientí-
fico-acadêmica no domínio específico dessas relações. 

Entretanto, desde o final da década de 1990, vários metaestudos mais 
ou menos detalhados ou extensivos da produção dentro desse domínio de 
relações foram publicados em periódicos nacionais, capítulos de livros ou em 
anais de congressos realizados em nosso país. Dentre eles, podemos citar os 
estudos realizados por (Miguel, 1999); (Baroni & Nobre, 1999); (Miguel & 
Miorim, 2002a); (Miguel & Miorim, 2002b); (Miorim, 2005); (Garnica, 2005); 
(Sad, 2005); (Souza, 2006); (Gomes & Brito, 2009); (Souto, 2010); (Valente, 
2010); (Dias, 2012); (Miguel & Miorim & Brito, 2013). 
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Ainda que enfocando essa produção acadêmica sob olhares, perspecti-
vas e propósitos diversos, tais metaestudos nos autorizam a falar da emergên-
cia de pelo menos três tipos mais frequentes de aproximações dialógicas que 
têm sido estabelecidas entre a matemática, a educação e o campo dos estudos 
historiográficos. 

Um primeiro tipo de aproximação dialógica tem gerado um expressivo 
conjunto de pesquisas que geralmente têm sido incluídas em um campo deno-
minado história da matemática, pelo fato de tomarem o campo autônomo da 
matemática propriamente dita como objeto de investigação historiográfica, 
quer quando concebida como um conjunto sistemicamente organizado ou não 
de conhecimentos historicamente acumulados, quer quando vista como um 
conjunto de práticas culturais realizadas em diferentes campos de atividade 
humana, dentre eles, o campo de atividade do matemático profissional.

Um segundo tipo de aproximação dialógica vem também gerando um 
conjunto amplo de pesquisas que geralmente têm sido incluídas em um campo 
denominado história da educação matemática, pelo fato de tomarem como 
objeto de investigação historiográfica todas as práticas educativas mobiliza-
doras de cultura matemática em quaisquer contextos de atividade humana, 
dentre eles, sobretudo, os contextos educativos escolares. 

Já um terceiro tipo de aproximação dialógica tem produzido um número 
expressivo de estudos geralmente incluídos em um campo de investiga-
ção denominado história na educação matemática. Diferentemente dos dois 
tipos anteriores de aproximações dialógicas, tais investigações não visam, a 
rigor, produzir estudos historiográficos nem da matemática e nem da edu-
cação matemática, ainda que necessitem recorrer a tais tipos de estudos – ou 
mesmo constituí-los, se necessário – com o propósito de fazê-los participar de 
propostas de ações didático-pedagógicas em diferentes contextos educativos, 
sobretudo, escolares, e/ou de contextos de pesquisas científico-acadêmicas que 
investigam essas participações.

Ainda que não seja possível estabelecer uma linha demarcatória rígida 
entre esses três tipos de aproximações dialógicas entre os campos da matemá-
tica, da educação e dos estudos historiográficos, falaremos aqui em emergên-
cia do campo da “história da educação matemática no Brasil” incluindo nesse 
campo apenas e tão somente as pesquisas científico-acadêmicas que visaram 
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estabelecer o segundo tipo de aproximação dialógica, dentre os três acima 
descritos. 

Embora, no Brasil, um Encontro Nacional organizado com o propósito 
específico de se discutir a Pesquisa em História da Educação Matemática – o 
I ENAPHEM – só tenha ocorrido no ano de 2012, na cidade de Vitória da 
Conquista (BA), as primeiras pesquisas acadêmicas realizadas nesse campo 
específico de investigação datam da década de 1980. No site do Grupo de pes-
quisa HIFEM – História, Filosofia e Educação Matemática (http://www.fae.
unicamp.br/hifem), da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), o leitor poderá acessar uma lista – senão completa, 
pelo menos bastante representativa – da produção acadêmica brasileira de 
teses e dissertações que os professores organizadores da lista4 incluíram no 
campo de investigação em história da educação matemática. Tal lista apresenta 
os títulos, autores e resumos de 202 trabalhos acadêmicos (145 dissertações de 
mestrado e 57 teses de doutorado) defendidos, no Brasil, no período de 1984 
a 2010. O quadro abaixo dá uma visibilidade à distribuição quantitativa dessas 
teses e dissertações em função dos anos em que foram defendidas. Uma análise 
mais exaustiva dessa produção – ainda que também limitada em vários aspec-
tos – pode ser acessada pelo leitor na referência (Miguel &Miorim& Brito, 
2013, seção 1.1, p. 3).   

4 Os professores responsáveis pela organização dessa lista são: Maria Ângela Miorim (FE-
UNICAMP), Arlete de Jesus Brito (UNESP – Rio Claro) e Antonio Miguel (FE-UNICAMP).



Em relação às informações quantitativas relativas a essa produção forne-
cidas por esses autores, é interessante destacar o fato de que esses 202 trabalhos 
incluídos no campo de investigação específico em história da educação mate-
mática produzidos no período de 1984 a 2010 representam aproximadamente 
6% de cerca de 3500 dissertações de mestrado e teses de doutorado relativas ao 
campo mais amplo da educação matemática produzidas no Brasil, no período 
mais amplo de 1971 a 2010.

Outra informação relevante que podemos extrair desse levantamento 
quantitativo específico da pesquisa em história da educação matemática no 
Brasil é que pelo menos 13 anos antes do surgimento da Sociedade Brasileira 
de História da Matemática (SBHMat), em 1999, pelo menos cerca de 20 tra-
balhos acadêmicos no interior desse campo de investigação já haviam sido 
produzidos. 

Ainda que estudos acadêmicos em história da educação matemá-
tica sejam anteriores ao surgimento da Sociedade Brasileira de História da 
Matemática, pensamos ser relevante tomar como referência o surgimento 
dessa sociedade na discussão relativa à emergência do campo de investigação 
em história da educação matemática, uma vez que seria plausível conjectu-
rar que motivações em torno de investigações historiográficas da matemática 
propriamente dita teriam precedido aquelas especificamente voltadas para a 
educação matemática. 

A esse respeito, reportamo-nos aqui às palavras de Miguel (1999) em sua 
fala intitulada Abrindo o debate em torno da metodologia da pesquisa em histó-
ria da Matemática, na mesa de abertura do III Seminário Nacional de História 
da Matemática (III SNHM), ocorrido na Universidade Federal do Espírito 
Santo (Vitória – ES), no qual foi criada a Sociedade Brasileira de História da 
Matemática:

[...] em nenhum dos dois Seminários Nacionais de História da Matemática 
ocorridos em nosso país – o de Recife em 1995 e o de Águas de São Pedro em 
1997 – esse tema [o da metodologia da pesquisa em história da Matemática] 
chegou a ser debatido explicitamente, quer nas Conferências Plenárias ou 
nas Palestras, quer nas sessões de Comunicação. Entretanto, como em nosso 
país o reavivamento do movimento em torno da necessidade de desenvolvi-
mento de estudos e investigações no terreno da história da matemática e do 
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reconhecimento da sua importância vem ocorrendo, com mais ênfase, no inte-
rior do movimento mais amplo de constituição e fortalecimento da Educação 
Matemática enquanto área autônoma de conhecimento, me pareceu razoável 
supor que o tema em debate nesta sessão pudesse ter sido objeto de consi-
deração nos vários encontros nacionais e estaduais de Educação Matemática 
ocorridos entre nós. [...] a revisão que fiz dos Anais desses Encontros nos 
revela, porém, que, embora a história da matemática tenha sido tema tratado 
em sessões plenárias de diferentes tipos, e ainda que vários trabalhos desen-
volvidos nesse âmbito tivessem tido a oportunidade de serem apresentados 
e debatidos em sessões de comunicações, nenhum debate específico relativo 
ao tema desta sessão de hoje acabou sendo recomendado pelos diferentes 
Comitês Científicos que se formaram para elaborar os diferentes Programas 
desses Encontros (Miguel, 1999, p. 139).

Esta fala sugere que teriam sido os eventos científicos em educação mate-
mática os contextos estimuladores iniciais em que eram disseminados os pri-
meiros estudos e pesquisas em torno da história da matemática em nosso país. 
Mas, em suas entrelinhas, essa fala acabava tornando público o temor de alguns 
pesquisadores que viam na criação de uma nova sociedade, naquele momento, 
o enfraquecimento da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM).

Foi também nessa fala que Miguel (1999), com base nos trabalhos apre-
sentados nos dois primeiros Seminários Nacionais de História da Matemática 
– I SNHM (Recife-PE-1995) e II SNHM (Águas de São Pedro-SP-1997) – e no 
II Encontro Internacional de História e Educação Matemática, ocorrido em 
1996, em Braga-Portugal, apresentou uma primeira avaliação da produção em 
“história da matemática”, na qual foi feita explicitamente a distinção entre as 
sete seguintes “linhas temáticas de investigação” no interior do “movimento” 
em torno da história da matemática: 1) história da matemática; 2) história da 
educação matemática; 3) relações entre a história e a educação matemática; 4) 
filosofia da matemática; 5) relações entre filosofia da matemática e educação 
matemática; 6) filosofia da educação matemática; 7) análises histórica e/ou 
filosófica dessas histórias ou filosofias. 

Como se percebe, esta necessidade de distinção classificatória entre dife-
rentes “linhas temáticas de investigação” no interior desse inquieto movimento 
de “virada historiográfica” em educação matemática em nosso país já tradu-
zia, de certo modo, a rica diversidade de propósitos, formas de se ver e de se 



praticar a pesquisa historiográfica tanto em matemática quanto em educação 
matemática. 

Uma forma de se expressar essa diversidade já aparecia estampada no 
próprio título da tese de doutorado “Três estudos sobre história e educação 
matemática”, defendida por Miguel, em 1993: 

Os “Três Estudos sobre História e Educação Matemática” tomam como objeto 
de investigação o problema da relação entre a história – e, mais particular-
mente, a história da matemática – e a Educação Matemática. Eles têm o pro-
pósito de explicitar e fundamentar três pontos de vista pessoais a respeito de 
três possíveis formas dessa relação se manifestar. Uma primeira forma diz 
respeito às possibilidades de se recorrer à história como um recurso pedagó-
gico adicional, isto é, como um meio potencialmente rico para se promover 
o ensino-aprendizagem da matemática. [...] Mas se o primeiro Estudo preo-
cupa-se com a importância da história na Educação Matemática, o segundo 
aponta para a necessidade de um resgate da Educação Matemática na história. 
[...] Finalmente, o terceiro Estudo [...] tem o propósito de mostrar como a 
história pode operar em um nível temático bastante especifico da matemá-
tica e revelar todo o seu potencial cultural, humano e educativo mais amplo 
(Miguel, 1993, p. 12).

Até 1999, a rica diversidade propulsora do “movimento” de virada his-
toriográfica em educação matemática havia conseguido ser vivida, pelos 
diferentes atores nele envolvidos, como uma unidade que procurava manter 
precariamente as suas aparências no uso tolerante que fazia de uma denomina-
ção comum conflituosa – “história da matemática” – para nomear essa diver-
sidade. Porém, logo na primeira gestão da Sociedade Brasileira de “História 
da Matemática”, essa precária unidade começou a mostrar a sua insustentabili-
dade. De fato, a diretoria da SBHMat, após ter decidido criar, no ano de 2001, 
duas revistas específicas voltadas à divulgação de estudos historiográficos 
-uma relativa à matemática5 e outra relativa à educação matemática6 -, inter-

5 Tratava-se da Revista Brasileira de História da Matemática: an international journal on the 
History of Mathematics (RBHM), sob a responsabilidade editorial de Sergio Nobre, profes-
sor da Universidade Estadual Paulista (UNESP – Rio Claro – SP).

6 Tratava-se da Revista História & Educação Matemática, cujos editores foram Antonio 
Miguel e Maria Ângela Miorim, professores da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP-SP).
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rompe inexplicavelmente a segunda publicação, mantendo apenas a primeira 
até os dias de hoje. 

É claro que essa interrupção da segunda revista e a manutenção da pri-
meira foi o modo como, na época, acabou se resolvendo o conflito latente que 
havia se arrastado por quase uma década. É claro também que esse modo de 
superação do conflito revelava também quem era, na época, o polo mais frágil 
da relação assimétrica de poder que havia se estabelecido entre, por um lado, 
as perspectivas historiográficas relativas à matemática, e, por outro lado, aque-
las relativas à educação matemática. 

Não é difícil também conjecturar a razão pela qual as perspectivas his-
toriográficas relativas à educação matemática se mostravam, na época, o polo 
mais fraco dessa relação tensional. Tal razão não poderia ser identificada 
àquela que, desde pelo menos a década de 1970, colocava os campos da mate-
mática e da educação matemática sob tensão – e que já havia levado à criação 
da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), na década de 1980. 

Se um dos argumentos mais fortes da crítica que, pelo menos desde a 
década de 1970, a comunidade emergente de educadores matemáticos fazia 
à de matemáticos profissionais era a denúncia do caráter “colonizador” da 
crença do não reconhecimento, por parte desta última, da natureza singular 
e igualmente “científica” das práticas e conhecimentos produzidos pela pri-
meira, não seria razoável supor que rastros de significação dessa crença ainda 
se manifestassem entre os educadores matemáticos que, naquele momento, se 
achavam investidos do poder de condução do “movimento” de “virada histo-
riográfica” na educação matemática. 

Para atestar isso, bastaria atentarmo-nos comparativamente para os tipos 
inclusivos e não discriminatórios de chamada presentes, respectivamente, no 
editorial do primeiro número da Revista História & Educação Matemática e 
no primeiro número da Revista Brasileira de História da Matemática aos seus 
colaboradores: 

Tal publicação tem como principal objetivo divulgar discussões acerca das 
diferentes formas de relacionamento que têm sido estabelecidas entre História, 
Filosofia e Educação Matemática. Mais especificamente, a revista pretende 
apresentar matérias relacionadas aos seguintes temas: modos de participa-
ção da História e da Filosofia em livros didáticos, em propostas e iniciativas 



oficiais e em experiências realizadas na prática pedagógica; vida, ideias e obras 
de matemáticos e educadores matemáticos e de instituições que interferiram 
na constituição da Educação Matemática, em especial da brasileira; tendên-
cias e movimentos nacionais e internacionais da Educação Matemática. [...] 
Para os próximos números da revista, esperamos contar com a colaboração 
dos leitores, quer no sentido de divulgá-la em suas instituições, quer no sen-
tido de submeter matérias à publicação e enviar sugestões e comentários críti-
cos a serem divulgados na seção Cartas ao Leitor (Miorim & Miguel, Revista 
H&EM, n. 1, 2001, editorial, p. 10, itálicos nossos). 

Depois de sua fundação, a SBHMat formulou uma política editorial, na qual 
inclui a publicação de uma revista internacional dedicada à pesquisa em his-
tória da matemática, com espaço considerável para a história da matemática 
no Brasil. A política editorial da revista acolhe autores de todos os países, com 
a possibilidade de publicação em alguns idiomas diferentes. [...] Nós convida-
mos todos os pesquisadores em história da matemática, e também aqueles que 
trabalham com as relações entre história da matemática e educação matemá-
tica, bem como filosofia da matemática, para submeterem manuscritos para a 
Revista de História da Matemática (Nobre & Silva & Baroni, RBHM, vol. 1, n. 
1, 2001, editorial, p. 1, itálicos nossos).  

Parece, então, não haver dúvidas de que, naquele momento, todas as pers-
pectivas em evidência no “movimento” de virada historiográfica na educação 
matemática reconheciam não só a relevância social da educação matemática, 
como também, a viam como um campo de produção de conhecimentos. De 
fato, no texto intitulado “A pesquisa em história da matemática e suas relações 
com a educação matemática”, publicado no mesmo ano de criação da SBHMat, 
Baroni e Nobre não só afirmam que “o tema central da pesquisa histórica diz 
respeito às relações entre a história e a educação matemática” como também 
elencam as quatro seguintes frentes de investigação que consideram constituir 
o objeto de estudo de tais relações: “1) história da educação matemática; 2) con-
cepções dos professores de matemática em relação à história da matemática; 3) 
história da matemática na formação do matemático e do professor de matemá-
tica; 4) utilização da história da matemática como recurso pedagógico”(Baroni e 
Nobre, 1999, p. 132). Entretanto, após caracterizarem e justificarem a relevân-
cia de cada uma dessas frentes de investigação, afirmam:
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Deixado propositalmente por último, o tema A utilização da história da mate-
mática como recurso pedagógico é o mais delicado e o que possui maior difi-
culdade de viabilização. [...] Resumindo, voltamos a destacar a importância 
deste tema e, ao mesmo tempo, destacamos que a pesquisa sobre ele carece de 
bases teóricas sólidas. E para isto, deve-se ter como princípio a reflexão sobre o 
processo educacional, adicionada ao aprofundamento do conteúdo histórico 
(Baroni & Nobre, 1999, p. 134 e p. 135, itálicos nossos).

Parece, então, que a “frente de investigação” que havia sido, desde o iní-
cio do movimento de virada historiográfica na educação matemática, uma de 
suas principais fontes motivadoras, teria passado, a partir de certo momento, 
a constituir também, por razões diversas, fonte de preocupação, desconfiança, 
tensão e divisão entre os próprios educadores matemáticos envolvidos nesse 
movimento. De fato, na passagem anteriormente citada, Baroni & Nobre, por 
exemplo, afirmam que, embora essa referida “frente de investigação” pudesse 
ser vista como um campo de pesquisa, a pesquisa que sobre ela se faz “carece 
de bases teóricas sólidas”.

Por sua vez, diferentemente de Baroni e Nobre, Miguel – desde sua tese 
de doutorado de 1993 – e, posteriormente, Miguel e Miorim, em uma série de 
metaestudos historiográficos que realizaram em coautoria, não só já vinham 
nomeando essa “frente de investigação” de “história na educação matemática”, 
como também defendendo-a como um campo tão legítimo e sólido de investi-
gação científico-acadêmica quanto o eram o campo da história da matemática 
e o da história da educação matemática. Essa defesa se tornaria mais ampla-
mente pública e fundamentada no livro “História na Educação Matemática: 
propostas e desafios”: 

[...] E por não este, a rigor, um livro de História da Matemática, nem de 
História da Educação Matemática, mas de História na Educação Matemática, 
eles [os interlocutores distantes chamados a interagir com os autores no livro] 
parecem acreditar no que aqui chamamos de potencialidades pedagógicas 
positivas da história da matemática. [...] o movimento em torno da História 
da Matemática já é tão amplo e diversificado que poderíamos acusar a cons-
tituição, em seu interior, de vários campos de pesquisa autônomos que, no 
entanto, mantêm, em comum, a preocupação de natureza histórica inci-
dindo em uma das múltiplas relações que poderiam ser estabelecidas entre 



a História, a Matemática e a Educação. Dentre tais campos de investigação, 
três deles se destacam: o da História da Matemática propriamente dita, o da 
História da Educação Matemática e o da História na Educação Matemática” 
(Miguel & Miorim, 2004, p. 9 e p. 11). 

Dos três capítulos que o referido livro contém, os dois últimos são exclu-
sivamente dedicados ao aprofundamento do debate relativo internacional rela-
tivo à “história na educação matemática escolar” concebida como um campo 
legítimo e sólido de investigação científico-acadêmica.  

Parece, então, que a tensão que, desde o início, estava instalada no inte-
rior do próprio movimento de virada historiográfica na educação matemática 
– mas que, só posteriormente, foi se tornando mais explícita, fundamentada e 
debatida, mas que, ainda hoje, permanece tensional–era de outra natureza. Ela 
parecia dizer bem mais respeito ao sentimento difuso e confuso de indefinição 
do estatuto identitário da comunidade emergente que, praticando-o, foi grada-
tivamente instituindo esse movimento na história. 

A esse sentimento difuso de indefinição identitária, associava-se tam-
bém uma espécie de necessidade de diferenciação político-epistemológica 
entre pesquisadores e grupos de pesquisa dessa comunidade emergente, como 
resposta à necessidade de se lidar de modo “cientificamente adequado” com 
o sentimento de dispersão provocado pelas diferentes formas de se conceber 
a história e a historiografia, bem como com os diferentes modos de se pra-
ticar a investigação científico-acadêmica no campo da pesquisa historiográ-
fica. Afinal, tratava-se de uma comunidade emergente epistemologicamente 
híbrida de pesquisadores profissionais que, além de necessitarem se ver como 
historiadores de ofício que na realidade não eram, pareciam resistir a verem-se 
como educadores matemáticos que de fato eram. 

Como, então, essa comunidade híbrida tem explicado a si mesma a sua 
própria emergência na história? Parece que ela própria não chegou ainda a se 
colocar e a investigar mais sistematicamente o problema de sua própria emer-
gência, isto é, o problema da conquista de uma identidade autônoma em rela-
ção a uma outra comunidade também híbrida: a de educadores matemáticos. 

De fato, nenhum dos 202 trabalhos acadêmicos produzidos em nosso 
país, no período de 1984 a 2010, incluídos por Miguel, Miorim e Brito (Miguel 
&Miorim & Brito, 2013, seção 1.1, p. 3) no campo de investigação específico 
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em história da educação matemática tomam centralmente este problema como 
objeto de investigação. 

No editorial do primeiro número da Revista Brasileira de História da 
Matemática, os editores assim se manifestaram acerca dessa emergência:

A institucionalização da história da matemática no Brasil é muito recente, 
embora se constate que há um longo tempo são realizadas pesquisas, publi-
cações e atividades educacionais relativas à história da matemática, particu-
larmente sobre a história da matemática no Brasil. Nos séculos XIX e XX 
nós registramos um grande número de trabalhos acadêmicos neste campo, 
que são resultados de contribuições individuais de matemáticos e educadores 
matemáticos, assim como de acadêmicos que atuam em história geral e his-
tória da ciência. Nas últimas décadas, sob a liderança e atividades acadêmicas 
realizadas pelo professor Ubiratan D’Ambrosio, houve um grande impulso 
para a criação de um espaço acadêmico para a história da matemática, com 
o objetivo da promoção da pesquisa profissional na área. Com a fundação da 
Sociedade Brasileira de História da Ciência, na década de 80, a história da 
matemática passou a desempenhar um importante papel” (Nobre & Silva & 
Baroni, RBHM, vol. 1, n. 1, 2001, editorial, p. 1).   

Como se observa, ainda que registrem a produção de inúmeros trabalhos 
isolados que tomavam a matemática e a educação matemática como objeto 
historiográfico, desde o século XIX, os editores da RBHM destacam a figura do 
professor Ubiratan D’Ambrosio e a criação da Sociedade Brasileira de História 
da Ciência como os dois fatores que teriam contribuído de forma expressiva 
para a institucionalização acadêmica desses estudos.

Por sua vez, no metaestudo que Miguel, Miorim e Brito (2013) realizaram 
acerca da produção acadêmica específica em história da educação matemática 
no Brasil, eles destacam o fato de que, dentre os 20 trabalhos produzidos de 
1984 até 1999 – ano de criação da SBHMat -, 16 deles foram produzidos em 
universidades públicas e, destes 16 trabalhos, 14 deles foram defendidos em 
programas de pós-graduação em Educação. É importante trazer aqui esta 
última informação quantitativa, uma vez que ela constitui um indicador, para 
esses autores, de um dos principais lócus da emergência de motivações e inte-
resses em torno da pesquisa em história da educação matemática em nosso 
país: os primeiros Programas de pós-graduação strictu sensu em Educação 



oferecidos pelas Faculdades de Educação, a partir de meados da década de 
1960. Para esses autores, os pesquisadores em formação que frequentavam 
esses primeiros em nosso país

eram, em grande parte, professores de diferentes disciplinas escolares, dentre 
elas, a matemática. […] Em 1984, havia 27 programas de mestrado em edu-
cação em funcionamento no país. Por sua vez, os programas em nível de dou-
torado começam a funcionar a partir de 1976, sendo que, em 1982, sete deles 
já estavam em atividade. Nesses programas, a oferta de disciplinas de história 
da educação brasileira contribuiu para sensibilizar professores de matemática 
tanto para o estudo da história da matemática propriamente dita quanto para 
o da história da educação matemática. […] Pode-se, então, afirmar que as 
primeiras pesquisas acadêmicas relativas à história da educação matemática 
no Brasil foram, sem dúvida, produzidas em Programas de Pós-Graduação 
em Educação. A primeira delas foi a dissertação de mestrado denominada 
Estudo da Evolução do Ensino Secundário no Brasil e no Paraná, com ênfase 
na disciplina de Matemática, de Maria Antonieta Meneghini Martins, que foi 
defendida em 1984, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) (Miguel & Miorim & Brito, 2013, seção 1, p. 3). 

O metaestudo produzido por Miguel & Miorim & Brito (2013), além 
de ser um dos poucos que tematizam explicitamente a questão em foco neste 
nosso texto, aponta também dois outros fatores que poderiam ter estado na 
base da emergência de interesses por abordagens historiográficas da educação 
matemática. Um deles teria sido o surgimento do Programa Etnomatemática, 
proposto por Ubiratan D’Ambrosio e Eduardo Sebastiani Ferreira, pesquisado-
res do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação (IMECC) 
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Justificam a importân-
cia do advento da Etnomatemática para a emergência e institucionalização de 
estudos historiográficos relativos à matemática e à educação matemática, com 
base no argumento de que

a realização de pesquisas etnográficas, com o propósito de identificar conheci-
mentos matemáticos de grupos culturais marginalizados, baseadas na crença 
de potencialidades pedagógicas emancipadoras de tais conhecimentos, colo-
cava aos pesquisadores etnomatemáticos a necessidade de se engajarem em 
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projetos não eurocentristas de releitura da história da matemática e da educa-
ção matemática (Miguel & Miorim & Brito, 2013, seção 1, p. 3-4). 

Entretanto, para esses autores, o próprio surgimento do Programa 
Etnomatemática e de sua contribuição para a emergência de estudos historio-
gráficos relativos à matemática e à educação matemática em nosso país não 
poderia ser explicado independentemente da emergência e institucionalização 
da própria Educação Matemática como área acadêmica de conhecimento:

Esse movimento autônomo [o da educação matemática] atingiu, em pouco 
tempo, um alto nível de organização não apenas através da sensibilização de 
professores e formadores de professores de matemática de várias universida-
des do país, como também através da promoção de debates e da produção de 
trabalhos acadêmicos especificamente voltados à educação matemática. […] 
é possível afirmar que, até o final do ano de 1993 […] pelo menos 260 disser-
tações de mestrado e teses de doutorado relativas à Educação Matemática já 
haviam sido defendidas no Brasil, das quais 14 dissertações de mestrado e 3 
teses de doutorado incluíam-se no campo das relações entre história, matemá-
tica e educação matemática. Pelo menos 135 dos 260 trabalhos já haviam sido 
defendidos até o final do ano de 1987 […]. Muitos desses primeiros trabalhos 
foram produzidos no interior do pioneiro Curso de Mestrado em Ensino de 
Ciências e Matemática do Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da 
Computação da Universidade Estadual de Campinas (SP), coordenado pelo 
professor Ubiratan D’Ambrosio […]. Assim, foi no interior do movimento 
mais amplo em torno da educação matemática que se tornaram aparentes 
resultados de trabalhos acadêmicos produzidos e defendidos no Brasil, desde 
o ano de 1984, e em outros países, desde 1987 (Miguel & Miorim & Brito, 
2013, seção 1, p. 4-5). 

Miguel, Miorim e Brito argumentam ainda que teria sido em conexão 
com esse amplo movimento de autonomização e institucionalização da educa-
ção matemática em nosso país que teriam sido realizados, a partir do início da 
década de 1990, os dois seminários nacionais denominados Novas Perspectivas 
da Educação Matemática no Brasil7, os Encontros Luso-Brasileiros de História 

7 Tais seminários foram promovidos pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), no ano de 1994, e ocorreram, respectivamente, em Águas 
de São Pedro (SP) e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.



da Matemática e os Encontros Nacionais de História da Matemática8, os quais, 
sem dúvida, contribuíram fortemente não só para a emergência e constituição 
autônoma de uma comunidade brasileira de educadores matemáticos especifi-
camente voltada à promoção de investigações historiográficas, como também, 
para a criação de uma sociedade autônoma9 que, até o momento, ainda parece 
congregá-los.
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Sobre as problemáticas de 
pesquisa em história da 
educação matemática

O debate realizado por historiadores franceses durante os anos de 1970 
fez nascer aquilo que se denominou por Nova História. Os três livros publi-
cados por Jacques Le Goff e Pierre Nora, em 1974, diagnosticaram a escrita 
da história a partir de três principais sintomas: os novos problemas, as novas 
abordagens e os novos objetos10. Do encontro com antropólogos, por exemplo, 
viu-se figurar aos olhos do historiador outros interesses, como aqueles ligados 
aos “rituais, símbolos e cerimônias para identificar as práticas sociais e cultu-
rais” (PROST, 2008, p. 78). 

No final da década de 1980, uma outra expressão entrou em uso – Nova 
História Cultural, caracterizando uma modalidade nova no fazer historiográ-
fico. Segundo Peter Burke, o novo estilo de história cultural pode ser visto 
como uma resposta à expansão do domínio da cultura e à ascensão das teorias 
culturais. 

As teorias podem ser vistas como reação a problemas e também como recon-
ceitualização deles. Certas teorias culturais fizeram com que os historiado-
res tomassem consciência de problemas novos ou até então ignorados, e, ao 
mesmo tempo, criassem por sua vez novos problemas que lhes são próprios. 
(BURKE, 2005, p. 70)

10 NORA, P; LE GOFF, J. (Orgs.). História: novos problemas, novas abordagens, novos obje-
tos. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 1988, 3 vols.
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Ecoa, desde então, na Educação Matemática, o interesse por questões 
históricas acerca da constituição da matemática escolar e das práticas sociais 
e culturais de seu ensino. Desta forma, que interrogações sobre o passado da 
educação matemática vêm mobilizando os pesquisadores brasileiros? Para 
levantar algumas possíveis respostas a esta questão, este capítulo é constru-
ído por três textos que abordam trabalhos publicados nos Anais do I Encontro 
Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática (I ENAPHEM), que 
ocorreu em novembro de 2012.

O primeiro texto do capítulo, de Cláudia Regina Flores, aborda a demar-
cação de um objeto de pesquisa – a história da educação matemática na escola 
primária, enredando-se por entre a problemática sobre como a matemática foi 
engendrada, em tempos passados, nos anos iniciais da escolaridade. Se a mate-
mática, para a escola primária, é constituída na formação de professores, nas 
práticas de ensino e pelos movimentos inovadores, é pela questão que se cons-
trói o objeto histórico.

O segundo texto, de Maria Laura Magalhães Gomes, foca a problemática 
sobre como se têm formado e como têm exercido a docência os professores que 
ensinam Matemática no Brasil, demonstrando que a formação de professores 
e a forma como eles atuam para ensinar matemática levanta um conjunto de 
questões que não se esgota em si.  No frigir dos documentos, pode-se sempre 
questioná-los novamente e, com outras variações, colocar novas questões.  

Por fim, o texto de Elisabete Zardo Búrigo, focaliza os modos como os dis-
cursos inovadores circularam e foram sendo reconfigurados por diferentes atores, 
tomando como lugar de análise o escolanovismo, desde os anos 1920, e a mate-
mática moderna, a partir dos anos 1950. A inserção das questões no campo das 
problemáticas atuais acerca dos movimentos inovadores à educação matemá-
tica só faz levantar uma lista de questões que nunca estará encerrada.

Os três textos juntos, ou separados, não esgotam as problemáticas entre 
as quais os pesquisadores brasileiros vêm se debatendo, mas, ao menos, forne-
cem uma visão delas. De outra maneira, o modo como, na atualidade, as ques-
tões têm sido emanadas demonstra como algumas delas surgem como novas, 
outras se renovam, e outras, ainda, nem mesmo são formuladas. O que vale 
dizer que “Todas as questões são formuladas a partir de determinado lugar.” 
(PROST, 2008, p. 84)
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2.1. Como a matemática foi engendrada, em tempos 
passados, nos anos iniciais da escolaridade?

Cláudia Regina Flores – UFSC

A delimitação de um território
No I Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática 

– ENAPHEM, realizado em Vitória da Conquista, Bahia, em novembro de 
2012, a proposição da mesa intitulada A matemática escolar nos níveis iniciais de 
ensino em perspectiva histórica provocou a demarcação territorial da pesquisa 
histórica acerca da matemática aplicada aos primeiros anos de escolaridade 
(FLORES, 2012). Ora, do objeto de pesquisa que fora delimitado – história da 
educação matemática na escola primária, tantas questões de pesquisa emergi-
ram e foram debatidas. Que matemática, ou não matemática, foi considerada 
para o início da escolaridade? Que práticas de ensino da matemática foram 
desenvolvidas na escola primária? Que formação matemática receberam os 
professores para atuar na escola primária? Que tratamentos pedagógicos são 
impostos à matemática para levar à aprendizagem do aluno? Que movimentos 
foram provocados estruturando o ensino, a aprendizagem e a formação mate-
mática de professores que atuam nos níveis iniciais de escolaridade? 

Em particular, os trabalhos arrolados na referida Mesa permitiram acen-
tuar o lugar de questões de pesquisa que são postas em relação à matemá-
tica, ou às práticas de matemática, na escola primária. A problemática sobre 
como “conteúdos elementares matemáticos foram sendo historicamente cons-
truídos em termos da matemática escolar” (LEME DA SILVA E VALENTE, 
2012) acentuou uma tendência para questões que perseguem a compreensão 
histórica acerca de conteúdos matemáticos para os primeiros anos escolares, 
compartilhando com a ideia de evolução gradativa dos conteúdos a serem 
“disciplinarizados”, a partir de teorizações de André Chervel (1990). Num 
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outro lado da mesa, a deflagração de um possível não lugar que os conteú-
dos matemáticos ocupam na tríade ler-escrever-contar levou Gomes (2012) 
a sublinhar problemáticas de pesquisa acerca das ressonâncias da matemática 
em intenções pedagógicas mais gerais e em processos de alfabetização. Nesse 
caso, as questões de pesquisa se delimitam pela consideração de que os princí-
pios teórico-metodológicos norteadores do ensino assumem lugar de destaque 
nos primeiros anos de escolaridade.

As duas pontas da mesa demonstraram a pertinência de variação no 
exame da herança do passado, e demarcaram o lugar da pesquisa histórica da 
educação matemática nos anos iniciais de escolaridade. Aquilo que se elege 
como fonte, bem como a escala, leva a demarcação do estatuto da análise e 
sua relação com o objeto na produção de problemáticas e de escrita da história 
da educação matemática. O lugar da matemática no ensino e na formação de 
professores, e as práticas que decorrem dela na escolarização primária per-
mitem, certamente, variar os modos pelos quais os problemas são colocados 
(FLORES, 2012).

Assim, a escolarização da matemática, ainda que seja alvo de atenção em 
todos os níveis de ensino, passa a ter especial atenção na pesquisa em história 
da educação matemática. “O estudo das problemáticas formativas e discur-
sivas nas bases do ensino da matemática pode gerar não só entendimentos 
acerca da matemática escolar empregada hoje nos anos iniciais, mas também, 
deflagrar hábitos, padrões, discursos em torno da disciplina Matemática.” 
(FLORES, 2012, p. 2).

Esta seção pretende, portanto, alinhavar problemáticas em torno do 
objeto matemática na escola primária, a partir de trabalhos apresentados no 
I ENAPHEM. Desta forma, responde-se ao questionamento que intitula este 
texto: como a matemática foi, em tempos passados, engendrada nos anos iniciais 
da escolaridade? Responde-se assim: com o foco no professor; por conteúdos 
e metodologias; nas práticas cotidianas; e em movimentos como problema.

Com o foco no professor
A preparação do professor para ensinar matemática tem sido alvo lumi-

noso em muitas pesquisas de aspecto histórico. Kilpatrick (2008) já dizia que 
há uma forte tendência sobre a busca pela compreensão da preparação de 
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professores de matemática para o ensino secundário, por exemplo. Porém, no 
que toca o ensino na escola primária, Leme da Silva e Valente (2012) destacam 
a condição particular dos professores primários, que demanda uma forma-
ção específica para o tratamento pedagógico da matemática e que, segundo 
os autores, difere da dos professores de níveis posteriores. Isso, certamente, 
impulsiona pesquisadores a problematizar a formação do professor para a 
escola primária.

Neste sopro de problema vê-se, no Encontro acima citado, a apresentação 
de diversos resultados de pesquisa. A formação do professor para atuar na 
escola primária foi investigada, por exemplo, nos Institutos de Educação do Rio 
de Janeiro e São Paulo (ALMEIDA E LEME DA SILVA, 2012); nas primeiras 
Escolas Normais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul (PARDIM e SOUZA, 
2012); na Escola Normal Catharinense (SILVEIRA, FLORES e COSTA, 2012); 
em Belo Horizonte, na Escola de Aperfeiçoamento, a partir do arquivo parti-
cular de Alda Lodi (REIS e GOMES, 2012); no Curso de Pedagogia (período 
de 1939 – 1961), da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade 
de São Paulo (SILVA, 2012).

Mas, a variação no suporte teórico e metodológico, bem como as fontes 
que foram eleitas, mostrou diferentes formas de se apresentar os problemas de 
pesquisa, ainda que centrados na temática da formação do professor da escola 
primária. 

A título de exemplo, cito a pesquisa de Almeida e Leme da Silva (2012) 
que, referindo-se à formação matemática do professor para a escola primária 
nos Institutos de Educação do Rio de Janeiro e São Paulo na década de 1930, 
buscou “analisar como naquele período ocorria a formação matemática dos 
futuros professores do ensino primário pelos Institutos de Educação.” (p. 1). A 
busca é dada pela procura de vestígios em livros didáticos, manuais de ensino, 
diários de classe, decretos, normas, leis, entre outros, a fim de esclarecer o 
objetivo de pesquisa. 

Embora numa abordagem teórica e metodológica distinta da pesquisa 
citada anteriormente, a investigação de Pardim e Souza (2012) lidou com o 
manual “Metodologia do Ensino Primário”, de Theobaldo Miranda Santos, 
para identificar quais orientações pedagógicas faziam parte da formação 
de professores nas escolas normais de Campo Grande. O problema é, por-
tanto, centrado sobre como se estruturou a formação do professor do ensino 



primário. Num caso e no outro, portanto, a problemática é envolta sobre como 
a formação do professor, para ensinar matemática, foi prescrita ou foi estrutu-
rada pelos documentos oficiais ou orientações pedagógicas. 

Na pesquisa de Reis e Gomes (2012), o problema foi centrado sobre “as 
práticas e propostas de formação de professores para os anos iniciais da edu-
cação escolar no que se refere à Matemática” (p. 1). Imersos sobre um arquivo 
pessoal – o da professora Alda Lodi, os autores perguntaram sobre: 

Como foi a formação de Alda Lodi no período em que esteve no Teacher’s 
College na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, entre 1927 e 1929? 
Quais as concepções epistemológicas, metodológicas e práticas, na atuação 
profissional de Alda Lodi, como professora de Metodologia da Aritmética, 
na Escola de Aperfeiçoamento? Quais foram as estratégias utilizadas por 
Alda Lodi como professora de Metodologia da Aritmética, no ensino desta 
disciplina, para seus alunos durante sua trajetória profissional na Escola de 
Aperfeiçoamento? (Reis e Gomes, 2012, p. 4).

Interessante notar, ainda, que os problemas são pautados, também, sobre 
disciplinas ensinadas ao professor. É o caso, por exemplo, do trabalho de pes-
quisa de Silva (2012). A autora busca compreender a “matemática na formação 
do pedagogo, tendo em vista os processos de constituição, legitimação, organi-
zação de comunidades e associações disciplinares no qual esta disciplina esteve 
exposta para justificar a sua presença no currículo do Curso de Pedagogia.”, da 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, no 
período de 1939 – 1961. Por meio da disciplina Estatística Educacional a autora 
debate não só sobre a formação matemática do pedagogo, mas também sobre 
como, no interior da própria Faculdade, havia disputas ligadas à oferta da dis-
ciplina Estatística.

Por conteúdos e metodologias
Desde que a matemática tornou-se disciplina escolar, a preocupação 

sobre o que ensinar e como ensinar tem acompanhado educadores e professo-
res. O papel da história da educação matemática tem se tornado importante, 
neste caso, uma vez que agir sobre o presente significa, antes de qualquer coisa, 
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compreender como e de que modo a matemática se colocou como objeto de 
ensino e quais modos de ensiná-la foram preconizados. 

Desta forma, pesquisas de cunho histórico no campo da educação mate-
mática tem acentuado o foco sobre a análise de metodologias e conteúdos 
matemáticos, em todos os níveis de escolaridade. Embora considerados como 
conteúdos básicos, e as metodologias de ensino, primordialmente, provenien-
tes da psicologia da aprendizagem, a aritmética e geometria, e suas formas 
de ensinar na escola primária impulsionaram variadas questões históricas que 
foram apresentadas no I ENAPHEM.  Por exemplo: que conteúdos e abor-
dagens metodológicas foram empregados por autores de livros didáticos de 
Aritmética (SOUZA e VILLELA, ALVES e VILLELA); como o método intui-
tivo concretizou propostas para o ensino do conceito de número nas séries 
iniciais (PINHEIRO, 2012); quais orientações dadas para o ensino da matemá-
tica nos manuais pedagógicos no período da Escola Nova (MARQUES, 2012); 
como o ensino de geometria se constituiu em um saber e em uma prática nas 
séries iniciais da escolaridade (SANTOS, FLORES e ARRUDA).

Da análise de livros didáticos, tais como Arithmetica Elementar de Souza, 
1911; Primeira Arithmetica para Meninos de Souza Lobo, 1926; Arithmetica 
Elementar Illustrada de Trajano, 1936, Souza e Villela (2012) questionaram 
os conteúdos e as propostas metodológicas utilizadas por esses autores, prin-
cipalmente quando abordavam operações com números ‘inteiros’ (naturais), 
frações, sistema métrico decimal, divisibilidade e regra de três simples. A aná-
lise mostrou que há inovações pedagógicas entre uma obra e outra, principal-
mente para os conteúdos de razão, proporção e regra de três. Além disso, foi 
constatado que muitos dos recursos didáticos utilizados nestes livros já não 
são mais apresentados nos livros didáticos atuais. De maneira semelhante, 
as autoras Alves e Villela (2012) questionaram se “ocorreu alguma alteração 
metodológica no ensino da operação da divisão nos livros didáticos brasileiros 
destinados à escola primária ao longo da primeira metade do século XX” (p. 
1).

Marques (2012), por sua vez, fixou-se sobre a análise de manuais pedagó-
gicos portugueses, tais como “Como se ensina a aritmética: didáctica”, de 1933, 
e “Como se ensina a raciocinar em aritmética: psicologia aplicada e didáctica”, 
publicado em 1934, ambos de autoria de Faria de Vasconcelos, e que teriam 
circulado entre os professores brasileiros à época da Escola Nova. Sua questão 



de pesquisa foi, notadamente: “Como os manuais portugueses orientadores de 
práticas pedagógicas para o ensino de matemática no curso primário elabora-
ram um discurso escolanovista que circulou no Brasil?”. Vê-se que a questão de 
pesquisa se abre para uma pesquisa sobre o movimento da Escola Nova e suas 
implicações para a educação matemática na escola primária.

Centrada sobre o método intuitivo, Pinheiro (2012) questionou sobre 
como tal método teria possibilitado propostas de ensino de aritmética nas 
séries iniciais da Escola Americana Paulista, no período de 1880 a 1930. Mas, 
tal questionamento levou a autora a investigar sobre quais discursos pedagó-
gicos circularam em tempos do movimento intuitivo. Seguido por um des-
contentamento quanto ao sistema de ensino da época, já que era baseado 
exclusivamente na memória, na repetição e no conteúdo, despontou-se um 
movimento de renovação pedagógica, instituindo um novo método de ensino, 
caracterizado como “concreto, racional e ativo, denominado ensino pelo 
aspecto, lições de coisas ou ensino intuitivo” (VALDEMARIN, 2004, p. 104).

Para além dos questionamentos centrados na aritmética, a pesquisa de 
Santos, Flores e Arruda (2012) voltou-se para questões associadas ao ensino da 
geometria na escola primária. A problemática sobre “como se deu a escolariza-
ção da geometria, a partir de uma análise em livros didáticos que circularam nas 
séries iniciais do CA/UFSC, na década de 1990” (p. 4), permitiu não só com-
preender como livros didáticos veiculam o ensino da geometria, mas, também, 
como foi possível a escolarização da geometria. Para as autoras, “Escolarização é 
compreendida aqui como um processo de institucionalizar e naturalizar concei-
tos, conteúdos específicos e modos de praticá-los na escola.” (p.  2)

Em Leme da Silva e Valente (2012) é apresentada uma investigação sobre 
as relações entre geometria e desenho, percebendo-os como conteúdos cur-
riculares presentes no ensino primário paulista, no período de 1890 a 1930. 
Os autores tomaram como fonte principal de análise as normatizações legais 
referenciadas nos Programas dos Grupos Escolares paulistas, em especial nas 
primeiras décadas da República. A partir das análises, constatam que Desenho 
e Geometria são colocados como disciplinas separadas nos novos programas. 
Os conceitos geométricos ficam restritos à Geometria. Ao “novo Desenho” 
cabe desenhar animais e plantas à mão livre. “A separação pauta-se na divisão 
entre real e abstrato. De um lado, o Desenho passa a se comprometer com a 
representação do natural, de objetos concretos e de outro, a Geometria, ciência 
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desde sempre comprometida com os entes geométricos abstratos e com o 
rigor.” (LEME DA SILVA & VALENTE, 2012, p. 6).

Nas práticas cotidianas
Se a história da educação matemática, notadamente da escola primária, 

importa, entre outros motivos, pela possibilidade de se compreender a histo-
ricidade impregnada nos saberes e nas práticas escolares atuais, vale notar que 
ela (a historicidade) reside, como diz Albuquerque Junior (2007), na depen-
dência das ações e experiências presentes e das ações e experiências passadas. 
“Os objetos e as experiências são produtos de nosso modo de experimentar, 
determinado no tempo e no espaço” (p. 60). 

A matemática, entre muitos componentes da escola primária, não recebe 
destaque especial, não tem uma nomeação disciplinar, diz Gomes (2012); ao 
contrário disso, ela está no interstício, nas interfaces, nas experiências da trí-
ade ler-escrever-contar. Assim, outra maneira de problematizar a matemática 
na escola primária é por meio das práticas socioculturais empregadas para 
ensinar e aprender matemática. Neste caso, o termo práticas é usado não para 
designar uma sequencia de ações corporais realizadas, podendo ser mera-
mente observáveis, mas como ações que mobilizam, indissociavelmente, sabe-
res, poderes, valores, regras, sentimentos, desejos, afetos, escolhas, hesitações, 
dissonâncias, entre outros elementos (MIGUEL; VILELA; MOURA, 2010). 

No I ENAPHEM viu-se, por exemplo, a pesquisa de Farias (2012), que 
problematizou as memórias de práticas aritméticas realizadas na formação 
de professores da Escola Normal da Província do Rio de Janeiro – por volta 
dos anos de 1876, ressignificando discursos que mobilizam a cultura aritmé-
tica escolar, praticados nos relatórios oficiais.  A problemática da pesquisa se 
deu, então, pela construção de três cenas que, ao final, demonstram algumas 
“transformações das práticas aritméticas que poderiam ter sido efetivadas na 
formação de alunos-mestres na Escola Normal da província do Rio de Janeiro.” 
(FARIAS, 2012, p. 19), mostrando como os conteúdos Complexos e Pesos e 
medidas, que integram o compêndio Elementos de Arithemetica de Cristiano 
Benedito Ottoni, fizeram parte desta formação.

Outro exemplo é o trabalho de Souza (2012) que toma o Grupo Escolar 
Eliazar Braga, que funcionou em Pederneiras/SP no período de 1920 a 1975, 



para investigar “práticas de apropriação e subversão” do ensino da matemática. 
Variadas questões emergiram neste estudo, tais como sobre a amplitude do ato 
de educar em comparação com o de ensinar; sobre experiências de ensino con-
sideradas como de sucesso, sobre testes pedagógicos e psicológicos que visa-
vam enquadrar os alunos em estágios; sobre a Escola Nova e suas propostas de 
projetos; sobre centros de interesse; sobre a higiene mental. 

Em movimentos como problema
Vê-se, contudo, que as questões de pesquisa, embora centradas no profes-

sor, no conteúdo, ou nas práticas, abrem-se para uma compreensão mais geral 
da educação matemática nos anos iniciais, que implica investigar, entre outros, 
movimentos ou reformas educacionais. Nesse caso, seguindo Viñao (2000), as 
reformas de ensino provocam desarranjos e renovações, criam e colocam em 
funcionamento instâncias, enunciando transformações curriculares nas disci-
plinas pertencentes aos currículos.

A pesquisa de Gomes (2012), por exemplo, embora tratando da carac-
terização da educação matemática nos anos iniciais, ao considerar seu lugar 
no currículo e o espaço ocupado pelos princípios teórico-metodológicos, 
investigou sobre as características da penetração do escolanovismo no Brasil. 
Isso foi demonstrado a partir de duas distintas “paisagens” geográficas. Numa 
primeira, faz-se sobressair as ideias pedagógicas e os métodos de ensino no 
interior da educação matemática elementar, oriundos do ideal de renovação 
educacional, e por meio dos princípios da escola ativa em uma instância de 
formação continuada de docentes. Numa segunda, considerando o cotidiano 
de um Grupo Escolar e as vozes de professoras, deixa-se emergir o que lhes 
parece importante em relação aos discursos escolanovistas, propostos pelas 
autoridades educacionais para parametrizar suas ações pedagógicas.

O Movimento da Matemática Moderna, conhecido como MMM, também 
não passou despercebido. A pesquisa de Borges (2012) colocou a seguinte ques-
tão: “como ocorreu a circulação e apropriação do Movimento da Matemática 
Moderna nos discursos direcionados aos professores do ensino das séries 
iniciais, através da Revista AMAE Educando, publicada entre 1967-1983?” A 
autora baseou-se no fato de que uma análise de periódicos pedagógicos pode 
possibilitar a avaliação de práticas educativas e escolares em um determinado 
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período. Assim, os artigos analisados, da Revista AMAE Educando, demons-
traram certa preocupação em levar metodologias de ensino que auxiliassem os 
professores da escola primária a ensinar a matemática moderna.

Cita-se, ainda, a pesquisa de Leme da Silva e Valente (2012), em que, 
de uma análise dos movimentos relativos à pedagogia intuitiva, escolano-
vista e da matemática moderna, notou-se que o tratamento ao número surgia 
em primeira instância nos dois primeiros movimentos, mas alterava-se com 
a chegada Movimento da Matemática Moderna. Assim, “o contar”, o ensino 
do sistema de numeração, não mais se constituía como o primeiro conteúdo 
de matemática para ser ensinado às crianças, mas fora substituído pela ideia 
de conjuntos. O estudo dos movimentos mostrou a inversão das disciplinas, 
passando a Álgebra a preceder a Aritmética (LEME DA SILVA & VALENTE, 
2012).

Escapando do território
A história da educação matemática, e em particular da matemática na 

escola primária, permite recompor pressupostos sobre os saberes, os sujeitos, e 
suas respectivas inscrições temporais. “O passado ressoa no presente, o passado 
surge no presente com força viva e violenta, de uma violência tão grande que 
só suportamos por momentos, (...)” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 201).

Portanto, voltar ao passado permite compreender os meios pelos quais 
se formaram condições que levam o ser humano a “problematizar” o que ele 
é, o mundo em que vive, os saberes que ensina, as normas pedagógicas que 
emprega etc. 

Estudar os textos, sejam estes escritos, verbais, gestuais, visuais ou sonoros, 
observando como seus atores percebem os saberes matemáticos escolares, dão 
sentido a eles, empregam mudanças, produzem regras, hábitos, adquire especial 
importância para uma pesquisa histórica na escola primária. Isso lança alguma 
luz sobre elementos do processo social, econômico e político, pelo menos no 
que se refere ao passado, evidenciando os discursos, o campo de enunciações 
possíveis associado aos saberes para a escola primária (FLORES, 2012, p. 3).

Mas, como diz Prost (2008), “Não existem fatos, nem história, sem um 
questionamento; neste caso, na construção da história, as questões ocupam 



uma posição decisiva.” (p. 75). O que significa dizer que a história não se define 
por seu objeto, nem por seus documentos. De fato,

O historiador conta uma história, narra; apenas não inventando os dados de 
suas histórias. Consultando arquivos, compila uma série de textos, leituras e 
imagens deixadas pelas gerações passadas que, no entanto, são reescritos e 
revistos a partir dos problemas do presente e de novos pressupostos, o que 
termina transformando tais documentos em monumentos esculpidos pelo 
próprio historiador, ou seja, o dado não é dado, mas recriado pelo especialista 
em História. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 63)

Enfim, questionar a matemática engendrada, em tempos passados, na 
escola primária, significa produzir conhecimentos sobre os modos pelos quais 
os sujeitos foram imprimindo sentidos e verdades em torno da matemática para 
os anos iniciais de ensino. Não é à toa, por exemplo, que chega a nós, ainda hoje, 
a ideia de que todas as crianças progridem em direção ao “pensamento abstrato”; 
que a criança só aprende matemática manipulando objetos concretos; que o pro-
fessor da escola primária não precisa saber matemática. Então, além disso, ques-
tionar significa desnaturalizar aquilo que nos parece um dado, percebendo-os 
como carregados de história, ao mesmo tempo criados no presente.
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2.2. Como se têm formado e como têm exercido a docência 
os professores que ensinam matemática no Brasil?

Maria Laura Magalhães Gomes – UFMG

Visita breve a três cenários

Cenário 1
No Brasil, a partir dos anos 1890, no início do regime republicano, como 

parte de um conjunto de medidas que visava à modernização do país, ocorreu, 
em diversos estados, a implantação dos grupos escolares. Os grupos escola-
res reuniam, nos centros urbanos, escolas anteriormente isoladas, que foram 
agrupadas por sua proximidade geográfica e representaram uma nova organi-
zação para a educação brasileira. Para os grupos escolares, foram projetados 
e construídos prédios próprios e instaurou-se um forte controle administra-
tivo do poder público nos estados da federação. Estabeleceram-se princípios 
racionais de funcionamento, organizou-se um modelo educacional pautado 
na divisão racional do tempo e dos espaços físicos, em atividades para atender 
um número grande de estudantes; na defesa de preceitos de higiene; na reali-
zação de festas de comemorações cívicas. Na década de 1970, os grupos esco-
lares foram extintos no contexto de uma reforma geral da educação brasileira, 
consubstanciada na Lei de Diretrizes e Bases 5692, de 1971 (SOUZA, 1998; 
VIDAL, 2006; GARNICA, 2010).

Em Pederneiras11, no interior do estado de São Paulo, o primeiro grupo 
escolar originalmente se chamou Grupo Escolar de Pederneiras, e foi inaugu-

11 O município teve origem na Fazenda Pederneiras, registrada pelos sertanistas Manoel 
dos Santos Simões e seus filhos Manoel Leonel dos Santos e João Leonel dos Santos em 
1848, na sede paroquial de Botucatu, no estado de São Paulo. Juntamente com ou-
tras localidades, esse território formou um município instalado oficialmente em 1891 com 
o nome de Vila de São Sebastião da Alegria. O município conservou o nome de São 
Sebastião da Alegria até 23 de Maio de 1894, data em que, por deliberação unânime 
da Câmara Municipal, voltou a adotar a sua antiga denominação de Pederneiras (Cf. 
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rado em 20 de abril de 1920. Em 1940, em homenagem ao principal respon-
sável por sua fundação, a instituição passou a se denominar Grupo Escolar 
Eliazar Braga. Com esse nome, a escola funcionou até 1975.

Nos 55 anos do Grupo Escolar Eliazar Braga, conhecimentos matemá-
ticos fizeram parte da vida de alunos e professores do então ensino primário. 
Nesse longo período, dois movimentos educacionais tiveram forte repercussão 
nas práticas pedagógicas desenvolvidas na escola por professores primários 
– a Escola Nova e o movimento da Matemática Moderna. Como esses movi-
mentos foram apropriados e mobilizados por docentes e dirigentes do Grupo 
Escolar Eliazar Braga? 

Cenário 2
Quase no mesmo momento em que deixavam de existir os grupos esco-

lares brasileiros, a partir de 1974, o Brasil e o Paraguai construíram a usina 
hidrelétrica de Itaipu, a maior unidade operacional hidrelétrica do mundo 
em geração de energia anual, no Rio Paraná, na fronteira entre os dois países, 
tendo a obra sido finalizada em 1982. A construção da usina de Itaipu impac-
tou substancialmente a região oeste do estado do Paraná, devido à intervenção 
no leito do rio Paraná, que afetou vários municípios: enquanto alguns cres-
ceram, outros foram esvaziados pela migração da população, compelida a se 
retirar em virtude da inundação de suas terras. Um desses municípios era São 
Miguel do Iguaçu, e nele estava o território que veio a constituir Itaipulândia, 
localidade cuja colonização principiou em 1961, mas cuja emancipação como 
município ocorreu somente no ano de 1992.

O Lago de Itaipu comprometeu enormemente o desenvolvimento de 
vários municípios do estado do Paraná12; como compensação, a empresa ges-
tora da usina, a Itaipu Binacional, passou a pagar royalties em dólar a esses 
municípios, proporcionalmente à área de terra alagada. Nesse ressarcimento, 
Itaipulândia, como o terceiro município em relação à extensão atingida, pas-

site da Prefeitura de Pederneiras (SP) – http://www.pederneiras.sp.gov.br. Acesso em 08 
ago. 2013).

12 Trata-se dos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do 
Iguaçu, Missal, Medianeira, Santa Helena, Diamante d’Oeste, São José das Palmeiras, 
Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Pato Bragado, Terra Roxa, Entre Rios do Oeste e 
Guairá. No estado do Mato Grosso do Sul, foi atingido o município de Mundo Novo. (Cf. 
texto veiculado em http://www.itaipu.gov.br/responsabilidade/royalties. Acesso em 09 
ago 2013).
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sou a receber recursos financeiros de ordem bastante elevada13 quando se 
leva em conta sua população, inferior a 10 mil habitantes. A educação em 
Itaipulândia, depois de anos de muita pobreza e dificuldades, em que escolas 
foram criadas e mantidas, sobretudo, pelo empenho de pequenas comunida-
des, transformou-se completamente, tendo se desenvolvido consideravelmente 
com os aportes trazidos pelos royalties da Itaipu Binacional, que começaram a 
ser pagos a partir da emancipação do município.

Desde o início da colonização das localidades que originaram 
Itaipulândia, ensinou-se Matemática nas escolas que se foram constituindo a 
partir dos esforços da população. Como se formaram e exerceram a docência 
os professores que ensinaram Matemática no território de Itaipulândia, desde 
o início da colonização, no começo da década de 1960, nas primeiras escolas 
primárias, e o início dos anos 1990, quando o município foi emancipado e sua 
vida se modificou inteiramente?

Cenário 3
As atuais unidades federativas brasileiras assumiram sua configuração 

atual com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Uma das modificações estabelecidas pela nova lei maior do país foi o 
desmembramento do anterior estado de Goiás em duas unidades – é a partir 
desse momento que o antigo norte de Goiás passa a constituir o estado do 
Tocantins. A separação oficial de Goiás em dois estados foi o resultado de uma 
longa luta separatista, alimentada tanto por uma diferença histórica de trata-
mento dos governos goianos em relação ao norte e ao sul do território, quanto 
pelas diferenças culturais entre as duas regiões. 

O Tocantins, mais próximo geográfica e culturalmente do Pará e do 
Maranhão, é, desde 1989, um estado da região norte do Brasil cujo desenvol-
vimento quanto à educação escolar e à formação de professores se deu tardia-
mente, e essa característica se acentua na comparação com o atual estado de 
Goiás em relação ao tema. Enquanto em Goiás a educação superior pública 
e especialmente a formação de professores de Matemática se encaminha-
ram desde o início da década de 1960, a região acima do paralelo 13, o atual 

13 Mais de metade do território de Itaipulândia foi inundado pelo Lago de Itaipu, que re-
cebe, atualmente, em torno de 700 mil dólares por mês em royalties da Itaipu Binacional 
(Cf. Toillier (2013) e cf. texto veiculado em http://www.itaipu.gov.br/responsabilidade/
royalties. Acesso em 09 ago. 2013.) 



Tocantins, teve seu primeiro curso de formação de professores para a escola 
primária implantado apenas em 1971. Cursos de formação de docentes para 
níveis superiores da escolarização tiveram de esperar o ano de 1985 para serem 
implantados. Como se constituíram e se desenvolveram, inicialmente, as pri-
meiras instituições formadoras de professores de Matemática, em nível supe-
rior, no estado do Tocantins? Como se formaram e atuaram os docentes desses 
cursos?

Cartografar a formação/atuação de 
professores de Matemática no Brasil

Por mais de 50 anos, em um grupo escolar, tipo de instituição cuja rele-
vância na história da educação brasileira é incontestável, professoras ensinam 
a Matemática sob controle rígido do governo estadual de São Paulo, à luz de 
orientações pedagógicas diversificadas, que vão das proposições da Escola 
Nova às da Matemática Moderna. Um lago inunda uma região do estado do 
Paraná para que se construa uma usina hidrelétrica, o que acarreta modifica-
ções consideráveis nos recursos financeiros disponíveis e na educação dessa 
região. Um estado se fragmenta geopoliticamente em dois – Goiás e Tocantins 
– e se reconfigura no que concerne à educação, particularmente em relação à 
formação de professores. Nos três cenários, professores (de Matemática) ensi-
nam e aprendem, formam-se em instituições e nas práticas docentes, e contri-
buem para formar outros professores. 

Esses mesmos três cenários ilustram a diversificação da formação/atua-
ção de professores que ensinam Matemática no Brasil e representam os alvos 
de trabalhos cujos resultados foram, em parte, apresentados e discutidos 
durante o I ENAPHEM. Os cenários 1, 2 e 3 são visitados, respectivamente, 
em Souza (2012), Toillier (2012) e Cury (2012), e são aqui descortinados como 
uma amostra das pesquisas desenvolvidas no âmbito de um projeto de amplo 
espectro que tem investido no sentido de produzir respostas a interrogações 
que vêm tendo grande mobilização14 entre os pesquisadores brasileiros em 
História da Educação Matemática. Trata-se do conjunto de indagações sobre 

14 Brito e Miorim (2012, p. 7)) destacam “a rica produção de trabalhos acadêmicos, surgi-
dos a partir da década de 1990”, que têm como foco “aspectos da formação de pro-
fessores que ensinaram e ensinam matemática no Brasil” e que vêm apresentando “um 
rico leque de escritas de História da Educação Matemática”.
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como vêm se formando e atuando os professores brasileiros em relação aos 
conhecimentos matemáticos. 

Embora diversos trabalhos apresentados no I ENAPHEM15 abordem essa 
problemática de pesquisa a partir de outras perspectivas, neste texto ela é foca-
lizada na ótica do projeto de mapeamento desenvolvido pelo GHOEM-Grupo 
História Oral e Educação Matemática, do qual participam os trabalhos de 
Souza, Toillier e Cury no I ENAPHEM recém-mencionados. O mapeamento 
teve outras de suas produções presentes ao I ENAPHEM, as quais enfocam a 
formação e a atuação de professores de Matemática em contextos e circuns-
tâncias muito variados, em investigações iniciais, em andamento em diferen-
tes estágios ou já concluídas na época do evento: os anais trazem relatos de 
pesquisas no estado do Maranhão, nas regiões de Mossoró (Rio Grande do 
Norte), Montes Claros e Betim (Minas Gerais), Dourados e Campo Grande 
(Mato Grosso do Sul). 

Contemplemos, por um momento, o panorama geral das propostas de 
formação de professores no Brasil no decorrer do tempo. A formação de pro-
fessores é uma dimensão tardiamente desenvolvida na história do país. Saviani 
(2009) salienta que a manifestação explícita, da parte do governo, acerca da 
necessidade de preparação de docentes se deu somente após a independência, 
com a Lei das Escolas de Primeiras Letras, de 15 de outubro de 1827. Contudo, 
o atendimento dessa necessidade foi deixado a cargo e às expensas dos próprios 
professores, que deveriam se instruir nas capitais das províncias; logo depois, 
o Ato Adicional de 1834 designou às administrações provinciais a responsa-
bilidade pela formação de docentes para o ensino primário, ficando o ensino 
secundário e o superior entre as atribuições do poder central (VICENTINI; 
LUGLI, 2009). A partir daí, as províncias cuidaram de criar e fazer funcionar 
as Escolas Normais, para preparação dos docentes de primeiras letras, mas 
essas instituições existiram intermitentemente, sendo abertas e fechadas várias 
vezes (SAVIANI, 2009). Com a chegada da República, em 1889, permaneceu, 
quanto ao ensino, a divisão de responsabilidades estabelecida desde 1834, e 
os estados, que sucederam as províncias imperiais, passaram a organizar sua 
escola primária de acordo com sua disponibilidade de recursos (VICENTINI; 
LUGLI, 2009). 

15 Como exemplos, temos Costa (2012), Farias (2012), França (2012), Ferreira e Passos (2012).



O preparo formal de docentes para o ensino de primeiras letras, que 
incluía os conhecimentos matemáticos na composição da tríade fundamental 
do “ler, escrever e contar”, iniciou-se com a Escola Normal de Niterói, fundada 
em 1835 (VILLELA, 2003). No entanto, decorreram cem anos até o estabele-
cimento, na década de 1930, dos primeiros cursos destinados a formar profes-
sores de Matemática para o ensino secundário, em São Paulo, na Universidade 
de São Paulo (USP) e no Rio de Janeiro, na Universidade do Distrito Federal 
(UDF). Da primeira metade do século XIX até os anos 1960, nasceram, tive-
ram vida curta ou longa instituições de formação de professores primários e 
secundários de muitos tipos, e essas instituições, entre outras instâncias, pre-
pararam professores que exerceram a docência em Matemática nos mais varia-
dos lugares do Brasil. Depois dos anos 1960, acelerou-se consideravelmente o 
crescimento dos cursos de habilitação específica para o ensino de Matemática 
nas escolas secundárias, progressivamente disseminados pelo país16. 

Se os sistemas estaduais de ensino começaram a ser construídos diversa-
mente desde o fim do século XIX e a diversidade da educação escolar brasileira 
se funda, como apontam Vicentini e Lugli (2009), no marco legal representado 
pelo Ato Adicional de 1834, esses sistemas de ensino continuaram a evolver 
marcados pela diversidade, tendo a própria composição federativa do país 
sido alterada nos cem anos que se seguiram. O caso do estado do Tocantins, 
tema da pesquisa de doutorado de Cury (2011) em parte apresentada no I 
ENAPHEM, é apenas um exemplo dessas modificações.

A diversidade da formação/atuação de professores no Brasil, nas provín-
cias imperiais e nos estados republicanos, associa-se e imbrica-se às dimen-
sões físicas do território e à imensa variedade geográfica, econômica, étnica 
e sociocultural de modo a tornar inadequada qualquer tentativa de produção 
de uma visão única da história da docência em qualquer campo do conheci-
mento, etapa escolar ou faixa etária dos estudantes. 

É nesse quadro que se torna particularmente inviável conceber como 
homogênea a história da docência em Matemática no Brasil. É nesse qua-
dro que se torna impróprio “atribuir ao professor de Matemática uma iden-
tidade unívoca, sendo ele caracterizado por uma série de fatores que parecem 

16 Martins-Salandim (2012) ilustra minuciosamente o caso do estado de São Paulo, da dé-
cada de 1930 ao ano de 2007, mostrando que setenta e três municípios desse estado 
instalaram cursos de Matemática nesse período, sendo a maior parte de licenciatura. 
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inequívocos, estáveis, únicos, enraizados num não-lugar e, em decorrência, 
a-históricos” (GARNICA, 2013, p. 41). É nesse quadro que se insere “a dis-
posição de enfrentar os cenários – imensos, diversos, plurais, disformes – nos 
quais transitam os professores que ensinam Matemática” (Idem, p. 44) por um 
grupo interinstitucional de pesquisadores, o GHOEM. É nesse quadro que se 
vem desenvolvendo, desde 2000, o projeto Mapeamento da formação e atuação 
de professores de Matemática no Brasil, de longa duração e, por seu próprio 
caráter, sem previsão de conclusão.

É um projeto coletivo, necessariamente coletivo (...) o Grupo de Pesquisa que 
o mantém é tomado como lugar praticado e funciona segundo princípios de 
solidariedade nitidamente estabelecidos. Participam do Grupo e, consequen-
temente, deste projeto, pesquisadores em diferentes momentos de formação 
(graduandos, mestrandos, doutorandos e doutores) e por sua própria natu-
reza e complexidade, vários temas são focados, pois os processos de formação 
e atuação de professores de Matemática presentificam-se em várias instâncias 
e de várias formas. (...) São temas de estudos desde as instituições formadoras 
e materiais didáticos mobilizados para a formação até os espaços arquitetô-
nicos em que essa formação ocorre e as políticas públicas que, ora sustentam 
as práticas, ora são defendidas à revelia das práticas. Qualquer tema é bem 
recebido como disparador de compreensões se ele nos auxiliar a criar um dis-
curso sobre a formação de professores de Matemática no Brasil (GARNICA, 
2013, p. 44-45).

O projeto se caracteriza, para além da longa duração e da variedade de 
espaços geográficos e culturais nos quais tem tido lugar a formação/atuação 
de professores de Matemática, por uma opção central, a da metodologia da 
História Oral, devendo se realçar, logo de partida, a não exclusividade desse 
tipo de fonte nas investigações – o mapeamento tem se fundamentado, além 
da coleta e tratamento de depoimentos orais, na utilização de fontes de diver-
sas naturezas – documentos institucionais, legislação, fotografias, atas, publi-
cações escolares, livros didáticos, entre outros.



As narrativas como opção central para o mapeamento
Fontes usualmente empregadas em pesquisas brasileiras sobre a histó-

ria da formação/atuação de professores têm sido os documentos escolares, 
a exemplo dos diários de classe, das atas e livros de presença, dos relatórios 
de inspetores de ensino17. Essas fontes também participam, de maneira rele-
vante, como acabamos de comentar, do mapeamento realizado pelo GHOEM. 
Contudo, quando consideramos os agentes sociais que exercem a docência em 
Matemática, personagens principais das histórias desse mapeamento, essas 
fontes pouco ou nada dizem “sobre as expectativas singulares desses atores 
sobre a profissão, seus encantamentos e desencantamentos, suas ansiedades, 
seus motivos e justificativas para terem desenvolvido suas experiências como 
as desenvolveram” (GARNICA, 2013, p. 45), nem falam “das imposições a que 
foram submetidos, das formas de subversão que implementavam (ou não), das 
possibilidades de formação a que recorreram, das limitações políticas, geográ-
ficas etc.” (Idem, ibidem). 

Os testemunhos de alunos, professores, funcionários, autores de livros 
didáticos e propostas de ensino, gestores da educação, pesquisadores que, de 
alguma maneira, se vincularam aos processos educativos em Matemática, 
expressos em suas narrativas orais, gravadas, transcritas, textualizadas pelos 
pesquisadores do grupo, são as fontes que, ao alimentar as investigações sobre 
a formação e atuação de professores de Matemática no Brasil, têm distinguido 
a produção da cartografia do GHOEM. Os procedimentos regulares que têm 
orientado as investigações nas quais a História Oral é adotada como metodo-
logia que constitui fontes históricas não serão aqui pormenorizados, tendo em 
vista sua ampla divulgação em muitos textos18. Visando, porém, a uma melhor 
compreensão do leitor que não esteja familiarizado com esses trabalhos, deli-
neamos, a seguir, os aspectos principais envolvidos em tais procedimentos.

Como foi dito, os relatos de diversos colaboradores participantes da for-
mação/atuação de professores de Matemática são o material indispensável ao 
exercício de mapeamento pelo grupo. A partir da leitura que cada pesquisador 

17 Veja-se o capítulo deste livro dedicado às fontes utilizadas na pesquisa em História da 
Educação Matemática.

18 Esses procedimentos são focalizados nas dissertações e teses produzidas no grupo, dis-
poníveis em seu sítio (www.ghoem.com). Em Garnica, Fernandes e Silva (2011), o leitor 
interessado poderá encontrar uma apresentação breve dos mesmos.
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faz das entrevistas gravadas em áudio e/ou vídeo e de suas transcrições, são 
elaborados textos – as textualizações, que são edições, em estilos e formas 
variados, das transcrições. É nas textualizações que reside o principal suporte 
para as análises conduzidas nas investigações, reconhecendo-se, porém, que 
as entrevistas, as gravações e as transcrições repercutem indelevelmente nes-
sas análises. Entretanto, é um princípio do grupo que exista, da parte dos 
colaboradores, o reconhecimento de si próprios nesse texto; estabelecem-se, 
portanto, negociações entre entrevistadores e entrevistados para fixar a forma 
escrita em que a narrativa será apresentada nos relatos de pesquisa19. Para se 
chegar a essa forma, o colaborador, que tem acesso à gravação, à transcrição e à 
textualização, pode propor mudanças de muitos tipos – acréscimos, restrições, 
exclusões – na textualização. No final desse processo, a textualização da entre-
vista é um escrito produzido por entrevistador e entrevistado, constituindo 
um texto de autoria conjunta de ambos. 

Caracteriza as pesquisas desenvolvidas pelo grupo e, em particu-
lar, as relacionadas ao mapeamento da formação/atuação de professores de 
Matemática no Brasil, a solicitação, a cada colaborador, de uma carta assinada 
de cessão de direitos sobre todos os documentos produzidos e, em particular, 
sobre as textualizações, bem como o pedido de autorização para divulgação 
de seu nome. O atendimento dessas duas solicitações pode ser interpretado 
como um sinal do estabelecimento de um pacto autobiográfico (LEJEUNE, 
2008) entre os entrevistados e os futuros leitores das textualizações. De fato, 
a carta e a divulgação do nome do autor de cada narrativa na forma textua-
lizada representam os elementos essenciais do pacto autobiográfico segundo 
Philippe Lejeune (2008): a identidade entre cada autor, narrador e personagem 
principal, assumida quando cada colaborador se reconhece na textualização 
de sua entrevista e autoriza sua divulgação, e o contrato de leitura entre esse 
autor-narrador-personagem e o leitor.

A valorização dos testemunhos representados pelas narrativas dos cola-
boradores é, pois, uma das marcas distintivas do projeto de mapeamento da 
formação/atuação de professores de Matemática, que reconhece e confere 
apreço à subjetividade, à fragmentação e à ausência do extraordinário desses 

19 As textualizações são os documentos disponibilizados integralmente nos relatos de pes-
quisa (relatórios, dissertações, teses) e o acesso a sua leitura é possibilitado, por exemplo, 
no site do GHOEM (www. ghoem.com).



registros de memória, documentos históricos positivamente avaliados numa 
concepção de verdade não mais unitária, mas não por isso desprovida de con-
sistência: verdade pensada em sentido plural, do mesmo modo como a plura-
lidade habita as vidas e as memórias individuais. O projeto de mapeamento se 
vincula à escrita de uma história sintonizada com aquela que, segundo Gomes 
(2004, p. 14), é realizada desde as últimas décadas do século XX – a partir da 
convivência com dois sentidos da ideia de verdade: verdade “dos fatos” e sin-
ceridade do indivíduo.

Assim, no trabalho com narrativas, permitimos que nossos colaboradores 
componham, narrativamente, modos de existir singulares nos momentos 
de entrevista e/ou de leitura de seus escritos. Se essas vidas parecem destoar 
daquilo que outros documentos ou narrativas afirmam, nos preocupamos em 
evidenciar essas diferenciações por meio de uma sensibilidade que sempre 
revele o caráter limitado e finito dos processos de produção das realidades 
que desejamos evidenciar. Assim, a imagem de um cartógrafo no trabalho 
com narrativas – aquele que mapeia subjetividades historicizadas, encar-
nadas no tempo – é a imagem do desafio constante de manter uma tensão 
entre aquilo que ao mapa escapa e aquilo que se pode apreender e, mesmo 
que momentaneamente, sem pretensão de eternidade, fixar (FERNANDES; 
GARNICA, 2013, p. 286-287).

Variação de escalas e algumas visões 
proporcionadas pelos mapas

A cartografia do GHOEM, fundada na opção central pelas narrativas, 
realiza-se com base na negação enfática de que a formação/atuação de profes-
sores de Matemática no Brasil é um processo único, contínuo e homogêneo. 
Se um mapa ou carta geográfica, conforme nos dizem os dicionários, é uma 
representação gráfica e convencional de dados referentes a um terreno, um 
país, um território, podemos pensar, de maneira mais ampla, em um mapa 
como qualquer representação dotada da clareza de um mapa. Cartografar é, 
ainda de acordo com os dicionários, compor mapas com ciência, arte e téc-
nica. Mapas que localizam, informam, representam, descrevem, interpretam, 
como os relatos das pesquisas que o GHOEM tem conduzido em contextos 
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e períodos distintos, afastando-se da perspectiva que compreende historica-
mente o tema da formação/atuação de professores de Matemática no Brasil 
como um processo de disseminação dos primeiros cursos institucionalizados 
nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro nos anos 1930.

Dirigir o foco para cenários muito diversificados, dos pontos de vista 
geográfico, humano, político, econômico, sociocultural, escolar, não é sim-
plesmente entregar-se ao fascínio pelo único, pelo acidental, pelo inusitado. 
Como sublinha Revel (2010, p. 438), a questão fundamental, na abordagem 
microanalítica, não é o estudo de objetos de tamanho reduzido, mas “a con-
vicção de que a escolha de uma escala peculiar de observação fica associada a 
efeitos de conhecimentos específicos e que tal escolha pode ser posta a serviço 
de estratégias de conhecimento”. O tipo de modificação propiciado pela ado-
ção do princípio da variação de escalas não advém de vermos “as mesmas coi-
sas maiores ou menores, em caracteres grandes ou pequenos”, mas de vermos 
“coisas diferentes” (RICOEUR, 2007, p. 222). Ademais, “não são os mesmos 
encadeamentos que são visíveis quando mudamos de escala” (Idem, p. 221), 
mas conexões que podem não se revelar em uma escala maior. A opção de 
investigar a formação e a atuação de professores de Matemática no Brasil no 
mapeamento do GHOEM tem possibilitado a percepção de nexos que não se 
tornam evidentes em escalas maiores.

O que pode ser visto nos mapas já produzidos sobre a formação/ atuação 
de professores de Matemática no Brasil? Quais os pontos regulares e singula-
res dessas análises localizadas em cenários distintos quanto às localidades, ao 
período, ao nível de atuação, às tendências pedagógicas, aos tipos de escolas 
envolvidas?

Três principais regularidades são destacadas por Garnica (2010), por 
virem à cena com frequência, independentemente do ambiente investigado: 
a impossibilidade de se conceber uma identidade única para o professor de 
Matemática brasileiro; o signo da urgência e da carência sob o qual se formam 
os professores de Matemática em nosso país; o discurso da igualdade de con-
dições de acesso e permanência na escola, bem como de qualidade do ensino 
oferecido para formar professores e alunos, acompanhado da desigualdade de 
oportunidades que caracteriza a escola e o ensino propiciados em determina-
dos contextos. 



As diversidades de toda ordem – políticas, econômicas, sociais, culturais, 
ambientais, educacionais, psicológicas, humanas – que marcam a realidade 
brasileira e foram realçadas no início deste texto repercutem contunden-
temente nas narrativas dos colaboradores das pesquisas do GHOEM, argu-
mentando irrefutavelmente pela inviabilidade da construção de uma visão 
totalizante sobre os professores que ensinam ou ensinaram Matemática entre 
nós. Formações extremamente diferenciadas, realidades invariantemente dis-
tintas estão expostas de modo muito nítido nas histórias contadas por profes-
sores e professoras acerca do ensino primário, secundário, superior, técnico, 
rural, agrícola, em escolas de imigrantes, em grupos escolares, em instituições 
públicas e privadas.

As necessidades de formar professores para ensinar Matemática em ritmo 
acelerado, desde a década de 1960, para suprir a demanda de um número 
continuamente em crescimento de escolas e de, simultaneamente, atender a 
dispositivos legais para o exercício do magistério instituídos nesse período 
constituem a formação sob o signo da urgência e da carência evidenciada pelo 
mapeamento realizado até mesmo em São Paulo, o estado de melhor con-
dição econômica do país, nos trabalhos de Baraldi (2003), Galetti (2004) e 
Martins-Salandim (2012). Todavia, a urgência e a carência parecem ter reper-
cutido ainda mais intensamente nos processos de formação desenvolvidos em 
um estado de indicadores de desenvolvimento humano muito baixos, como 
o Maranhão20, investigado por Fernandes (2011), ou num estado organizado 
mais tardiamente por ter sido constitucionalmente estabelecido recentemente 
no interior da federação, o Tocantins, focalizado por Cury (2011).

Nesses dois últimos trabalhos, bem como no de Martins-Salandim (2012), 
que tratam da formação/atuação em cursos universitários para habilitar pro-
fessores de Matemática, manifesta-se eloquentemente a questão do confronto 
entre igualdade de condições e desigualdade de oportunidades. Com efeito, 
os currículos dos cursos chamam a atenção pelas semelhanças imediatamente 
assinaláveis em sua composição, cuja constatação favoreceria o entendimento 
quanto à igualdade das condições de formação a partir de uma análise res-
trita às documentações institucionais. No entanto, as narrativas de muitos 

20 O Maranhão, no Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, tem a penúltima posi-
ção quanto ao IDH-Índice de Desenvolvimento Humano (calculado com base em dados 
sobre saúde, educação e renda) entre os estados brasileiros. Disponível em www.pnud.
org.br. Acesso em 29 ago 2013.
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entrevistados atestam enormes desigualdades de oportunidades existentes 
para os estudantes e professores até dentro de um mesmo estado brasileiro, 
fazendo sobressair centros e periferias que interagem contínua e dinamica-
mente nos processos de formação/atuação docente.

Além desses três aspectos comentados em Garnica (2010), o mapea-
mento tem permitido captar outros elementos primordiais à compreensão 
histórica da formação/atuação dos professores de Matemática brasileiros. Os 
relatos dos entrevistados têm mostrado a força das alianças e dos enfrenta-
mentos políticos locais sobre a criação e manutenção de cursos e a realização 
do trabalho docente nas escolas, que resultam em efeitos peculiares relaciona-
dos ao ambiente e ao período pesquisados e que surgirão, portanto, dotados 
de singularidades acentuadas na história das escolas da colonização alemã em 
Blumenau desde o final do século XIX (GAERTNER, 2004), na atuação das 
escolas e professores da região de Itaipulândia, da década de 1960 até a eman-
cipação do município, quase em 1990 (TOILLIER, 2012, 2013), na história dos 
cursos de licenciatura em Matemática do Maranhão (FERNANDES, 2011) e 
do Tocantins (CURY, 2011) no final do século XX e início do XXI.

A cartografia da formação/atuação de professores que vem sendo empre-
endida tem trazido à luz diferentes concepções, modelos, apropriações de 
modelos e de sua regulamentação oficial para essa formação. Um registro mar-
cante nos testemunhos dos colaboradores de diversos trabalhos é o referente 
à CADES-Campanha de Aperfeiçoamento do Ensino Secundário, instância 
criada pelo governo federal em 1953, com os objetivos de difundir e aprimo-
rar o oferecimento do ensino secundário no Brasil. Durante os anos 1950 e 
1960, esse órgão foi o responsável pela realização de um grande número de 
cursos, na época de férias escolares, em várias cidades de diferentes regiões, 
a fim de preparar docentes em exercício para um exame que lhes concederia 
a habilitação formal para lecionar. A CADES organizou e financiou a ida de 
equipes de professores e administradores educacionais a muitos locais longín-
quos e, embora oficialmente extinta, inspirou ações emergenciais mais recen-
tes de formação e certificação de professores, como aquelas desenvolvidas no 
Maranhão (FERNANDES, 2011).

Esse modelo, com aulas para os docentes durante as férias escolares, assim 
como o modelo de alguns cursos realizados à noite ou nos fins de semana, 
evocados nas narrativas do trabalho de Martins-Salandim (2012), que serviam 



para oferecer uma certificação formal a professores que já estavam atuando, 
está muito distante do modelo de licenciatura originalmente operacionalizado 
no Brasil com a criação dos primeiros cursos nos anos 1930, desenvolvido a 
partir de uma sequência na qual os conhecimentos específicos de Matemática, 
considerados suficientes para formar um bacharel, eram estudados primeira-
mente, e as disciplinas pedagógicas complementavam a preparação do pro-
fessor. O mapa elaborado por Martins-Salandim (2012), referido aos anos de 
1960 e 1970, ilumina historicamente uma situação ainda a se desenrolar no 
Brasil do século XXI – formar professores para ensinar Matemática tem sido, 
muitas vezes, mais formalizar uma prática do que proporcionar uma prepara-
ção para essa prática. 

Por fim, nesse balanço sucinto de visões proporcionadas pelo projeto 
de mapeamento, comentamos algumas imagens que ele tem oferecido para o 
conhecimento da atuação dos professores no que diz respeito às propostas de 
inovações pedagógicas provenientes de mudanças ou reformas educacionais 
promovidas por instâncias de gestão e controle da atuação dos docentes. Nesse 
sentido, é emblemática a pesquisa de Souza (2011) acerca do Grupo Escolar 
Eliazar Braga, que considera diferentes perspectivas sobre os movimentos da 
Escola Nova e da Matemática Moderna ao cotejar textos divulgadores desses 
movimentos, referências dos entrevistados a professores que realizavam cursos 
especiais acerca das tendências educacionais e que eram responsáveis por sua 
divulgação aos docentes dos grupos escolares, e narrativas dos próprios profes-
sores da escola pesquisada. Os movimentos modernizadores da Escola Nova e 
da Matemática Moderna, a serem implementados nas escolas, emergem, nesses 
testemunhos, como uma “Escola Nova que ficou velha sem funcionar” e uma 
“Matemática Moderna que devia ser mesclada com a antiga para ser funcio-
nal.” Os professores constroem versões diferentes, e, por vezes, conflitantes com 
aquelas assumidas nas assinaturas de documentos como as atas de reuniões 
pedagógicas. Especificamente no que concerne à Matemática Moderna

(...) uma proposta “pura”, criada em ligação estreita às conquistas da mate-
mática do início do século XX e defendendo um novo enfoque à matemá-
tica escolar – que implicava a necessidade de atualização em conteúdos e 
métodos de ensino – a Matemática Moderna, tendo seus defensores descui-
dado das apropriações que necessariamente ocorrem em processo, torna-se 
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“as Matemáticas Modernas” ao incorporar – sobre uma (aparente) mesma 
rubrica – as deficiências e sucessos, as compreensões e incompreensões dos 
atores e das situações que constituem o – e se constituem no – espaço escolar 
(SOUZA; GARNICA, 2013). 

Souza e Garnica (2013) mostram que os docentes não somente resistem às 
inovações constituintes da proposta, mas elaboram outra Matemática Moderna 
e respondem, assim, às demandas do sistema educacional. Esse exemplo expõe 
uma estratégia de subversão dos sujeitos, “já que, com a aparência de sujeição a 
uma imposição, são as diretrizes que se adaptam às crenças constituídas na – e 
fortalecidas pela – experiência” (SOUZA; GARNICA, 2013). 

Para além desse exemplo, o projeto de mapeamento chama a atenção 
para o desenvolvimento, pelos professores em geral, de meios para contornar 
ou evitar novas imposições da parte de gestores acadêmicos e administrativos 
do trabalho pedagógico. Esses meios são parte inerente à apropriação como 
manifestação da natureza ativa e transformadora dos sujeitos e, concomitan-
temente, do caráter coativo, mas também instrumental, das heranças cultu-
rais (ROCKWELL, 2005) no contexto da formação/atuação de professores de 
Matemática no Brasil.

Nesse mesmo contexto, a modificação das escalas de observação, que 
mostra as “realidades” de forma diferente, não diz respeito a simplesmente 
reduzir as questões a uma oposição esquemática entre centros emanadores de 
prescrições e periferias apropriadoras das mesmas, mas de, conforme Revel 
(2010), aprender a olhar e compreender de outro modo os múltiplos aspectos 
envolvidos na problemática investigada.

A opção central pelas narrativas no projeto de mapeamento de que trata-
mos coloca os atores sociais “no coração dos processos” e contribui inestima-
velmente para se “compreender a maneira pela qual eles intervêm na produção 
desses processos” (REVEL, 2010, p. 442). 
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2.3. Vozes, ecos e versões nos discursos 
inovadores sobre o ensino de matemática

Elisabete Zardo Búrigo – UFRGS

No século vinte, discursos que propunham inovações nos modos de ensi-
nar matemática circularam por todo o Brasil. Os trabalhos apresentados no 
I ENAPHEM não tratam, em geral, das ações empreendidas pelas lideranças 
desses movimentos inovadores ou das ideias mais amplamente repercutidas 
nesses processos. As investigações realizadas parecem enfocar personagens 
cujo âmbito de ação teria ficado circunscrito a uma instituição de ensino, a 
uma localidade, ou região. 

De que modo os discursos inovadores impactaram as práticas escola-
res? À primeira vista, o interesse pelas práticas explicaria a frequente opção 
dos pesquisadores pela investigação em escala local. De um lado, porque é 
no âmbito local que são encontradas ou constituídas, com maior frequência, 
fontes que nos informam sobre as práticas – sejam elas cadernos escolares, 
diários de classe, fotografias ou depoimentos orais. De outro lado, porque os 
múltiplos atravessamentos entre condições políticas, econômicas e sociais e 
culturas institucionais que incidem sobre a sua configuração nos fazem pensar 
nas práticas escolares como peculiares a uma instituição de ensino, localidade 
ou região.

Teríamos, assim, como pressuposto, um contraste entre a ampla circula-
ção dos discursos, que parecem se repetir em toda parte, e o âmbito circuns-
crito das práticas. Os discursos seriam homogêneos, e as práticas, heterogêneas. 
Os discursos incidiriam sobre as práticas, provocando adesões ou resistências, 
suscitando apropriações singulares segundo interesses, tradições, modos de 
pensar, culturas locais.

Um olhar mais atento aos trabalhos, entretanto, nos mostra a preocupa-
ção frequente com as conexões entre diversos âmbitos de ação. Além disso, ao 
enfocarem o âmbito local, as pesquisas não se limitam a examinar as práticas 
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como se fossem efeitos ou reações aos movimentos emanados de algum outro 
lugar.

Os discursos, como observa Warde (2010), não são simplesmente irra-
diados de um ou mais centros para algumas ou muitas periferias; eles também 
são buscados ou “tomados de empréstimo” daqueles que poderiam parecer 
meros receptores. Provocam impactos nas práticas de professores e de estu-
dantes, ao proporem novos valores, métodos, critérios para a legitimação do 
que deve ser ensinado e como. Mas também são reconfigurados por aque-
les que deles se apropriam: são recortados, combinados, entrecruzados com 
outros, “mestiçados”; tomados como referências para novos experimentos ou 
como legitimação daquilo que já está estabelecido.

Encontramos, então, nos trabalhos apresentados, questões relativas aos 
processos de circulação dos discursos e aos modos pelos quais foram recon-
figurados, nesses deslocamentos. Que iniciativas ou processos provocaram a 
circulação dos discursos que propugnavam a inovação? Quais os coloridos 
e tonalidades assumidos pelos discursos inovadores, ao serem repercutidos? 
Quais as combinações produzidas pela interpenetração de tradições instaura-
das e novos modos de pensar sobre o ensino?

Para a discussão das respostas esboçadas a essas questões, optamos por 
um recorte que considera duas grandes vagas de mobilização em prol da ino-
vação do ensino no país: aquelas provocadas em torno do escolanovismo, 
desde os anos 1920, e da matemática moderna, a partir dos anos 1950.

O escolanovismo segundo os trabalhos 
apresentados no I ENAPHEM

Como os discursos escolanovistas que circularam no Brasil trataram do 
ensino e das aprendizagens da matemática, nos diferentes níveis de ensino? 
Que discursos foram constituídos no âmbito das escolas, a respeito ou em 
torno do escolanovismo?

Os trabalhos apresentados por Duarte (2012), Leme da Silva e Valente 
(2012), Gomes (2012) e Souza (2012) fazem referência a diferentes registros 
discursivos relativos ao ensino da aritmética na escola primária.

Duarte (2012) comenta o material didático “Aprenda por si! Exercícios de 
aritmética”, obra organizada por Manuel Bergström Lourenço Filho, publicada 
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pela Editora Melhoramentos, em 1942. A autora não trata da comercializa-
ção do material; mas considerando-se que Lourenço Filho já havia, nos anos 
1930, assessorado processos de reforma curricular no ensino primário em 
vários Estados, que se encontrava, na época da publicação, à frente do Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), e que dirigiu pela segunda vez, 
entre 1947 e 1951, o Departamento Nacional de Educação (MONARCHA; 
LOURENÇO FILHO, 2001), podemos supor que a circulação da obra teria 
contado com apoio governamental. Além disso, ao apresentar uma obra com 
a assinatura ou o endosso de Lourenço Filho, a autora nos alerta para uma 
evidência da preocupação, por parte de lideranças escolanovistas, com a cons-
trução de uma proposta para o ensino da aritmética.

Segundo Duarte (2012), o material teria sido destinado, ao mesmo tempo, 
a professores e alunos da escola primária. Aos professores, o livro apresentava 
justificativas para a aplicação das atividades ali propostas, e orientações de uso. 
Mas era organizado de modo que os “cartões” ali contidos pudessem ser uti-
lizados diretamente pelos alunos, contendo, de um lado, problemas a serem 
resolvidos, espaços para cálculos e para a escrita das respostas e, de outro lado, 
as respostas corretas para serem conferidas. O formato sugere que, mais do 
que um apoio à atividade do professor, o material pretendia substituí-lo na 
atividade de formulação de problemas e até mesmo de correção das atividades 
do aluno. 

Além dos traços de orientação escolanovista comentados pela autora, 
como a valorização de situações tidas como do cotidiano, percebemos então, 
nesse artefato, uma intenção de fazer chegar aos estudantes a nova proposta 
pedagógica, sem a intervenção mediadora dos professores, talvez tidos como 
refratários ou despreparados para implementá-la autonomamente.

Gomes (2012) comenta a pesquisa de mestrado desenvolvida por Nelma 
Fonseca (2010) em torno da formação e atuação docentes de Alda Lodi, com-
ponente de uma comissão enviada pelo governo de Minas Gerais, no final dos 
anos 1920, ao Teachers’ College, na Universidade de Columbia, para aprender 
novos métodos e práticas educacionais que seriam aplicados em reforma do 
ensino no Estado. No seu retorno, em 1929, Alda Lodi assumiu a disciplina 
de Metodologia da Aritmética na Escola de Aperfeiçoamento, uma institui-
ção de ensino pós-normal recentemente criada para a formação de docentes 
que já atuavam nas escolas estaduais. Analisando dois textos datilografados, 



produzidos em algum momento após o retorno de Alda Lodi dos Estados 
Unidos, e um caderno de anotações de uma aluna, Gomes (2012, p. 13-14) 
comenta o destaque atribuído pela professora às “dimensões sociais da aritmé-
tica”, em contraposição ao ensino praticado até então, e a conexão estabelecida 
entre o caráter “prático”, “útil, real” do ensino renovado e a evocação da curio-
sidade e do interesse das crianças. Gomes (2012) enfatiza ainda a preocupa-
ção, evidenciada nos textos de Alda Lodi, com o domínio das operações, a ser 
alcançado através da compreensão.

Temos nesse trabalho o registro de uma proposta para o ensino da 
Aritmética construída por uma professora que havia atuado na escola primária 
e que se dedicou à formação de outras professoras; que vivenciou o intercâmbio 
não apenas com os professores e estudantes do Teachers’ College, mas também 
com professores de várias escolas norte-americanas, e teve acesso à bibliografia 
produzida nos Estados Unidos em torno da Escola Ativa (FONSECA, 2010). 
O trabalho nos faz pensar em múltiplos processos de intercâmbio entre pro-
fessores brasileiros e colegas e instituições de outros países, através dos quais 
foram produzidas, naquele período, diferentes versões do escolanovismo, que 
circularam também por caminhos e em âmbitos distintos.

Souza (2012) fala do escolanovismo segundo uma outra perspectiva: a de 
professoras do Grupo Escolar Eliazar Braga, em Pederneiras, interior de São 
Paulo. Nos depoimentos das professoras, são mencionados materiais didáticos 
utilizados à época, tais como o “contador”, o flanelógrafo e o cartaz de pregas. 
Segundo esses depoimentos, contudo, ainda que fosse enfatizado o apelo ao 
concreto, e a atividade dos alunos, o ensino da aritmética era voltado, sobre-
tudo, à memorização da tabuada e à destreza com as quatro operações funda-
mentais. As professoras registram ainda a avaliação, corrente nos anos 1960 e 
1970, de que a Escola Nova teria ficado “velha sem funcionar” (Ibidem, p. 8), 
uma menção associada à experiência, considerada mal sucedida, do desenvol-
vimento do ensino em torno de “centros de interesse”.

A reprodução, pelas professoras, da expressão “ficou velha sem funcionar” 
suscita a interrogação sobre como se produzem, nas memórias, as conexões 
entre os diferentes tempos vividos. Se os depoimentos fazem referência a um 
largo período da experiência docente, a representação do fracasso, construída 
no período de esgotamento do movimento escolanovista, parece sobrepor-se 
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às demais, como que bloqueando a emergência das lembranças em que o esco-
lanovismo era ainda reconhecido como inovador e possível.

É interessante observar, também, que os depoimentos coletados por 
Souza (2012), no que se refere à memorização da tabuada e às operações 
numéricas, convergem com os coletados por Peres (2000), na região de Pelotas, 
Rio Grande do Sul. Se os testemunhos das professoras falam de vivências ins-
critas em realidades regionais distintas, as explicações para a persistência das 
práticas de mecanização, que contrariavam os discursos oficiais de ênfase na 
atividade e na descoberta, são necessariamente também peculiares? Ou seria 
possível pensar em explicações para essa persistência, relacionadas à forma-
ção das professoras, às pressões vivenciadas para a obtenção de determinados 
tipos de êxito escolar, à organização pedagógica e administrativa do ensino 
primário, que pudessem extrapolar a escala local ou regional?

Encontramos ainda dois trabalhos que fazem menção à influência do 
pensamento escolanovista na organização da formação inicial de professores. 
Ferreira e Passos (2012) analisam a introdução de disciplinas de Estatística, a 
partir de 1932, nos Institutos de Educação do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
sendo esse último originário da Escola Normal de São Paulo, e tendo sido incor-
porado à Universidade de São Paulo a partir de sua fundação, em 1934. Com 
a extinção do Instituto de Educação e a criação do novo curso de Pedagogia, 
em 1939, a disciplina passou a ser denominada “Estatística Educacional”. As 
autoras observam que o estudo da Estatística pelos pedagogos em formação 
estava em consonância com o viés cientificista do pensamento escolanovista, 
tal como veiculado por Lourenço Filho, que pretendia buscar o respaldo em 
dados confiáveis, obtidos através do recenseamento escolar, para o planeja-
mento, organização, execução e controle da educação.

A produção e circulação de versões da 
matemática moderna no Brasil

O movimento da matemática moderna no Brasil tem sido já há alguns 
anos objeto de investigação de vários pesquisadores; em Oliveira, Leme da 
Silva e Valente (2011) encontramos uma sistematização dos resultados e das 
narrativas construídas até 2010. Os trabalhos apresentados no I ENAPHEM 
mostram, contudo, que há ainda muito que investigar, especialmente quando 



se considera a multiplicidade de versões da proposta modernizadora que 
foram construídas e suas interpretações ou apropriações pelos professores.

Preliminarmente, é necessário observar que a emergência de um discurso 
modernizador do ensino de matemática, nos anos 1950, nos Estados Unidos 
e na Europa, ainda merece maior discussão entre os pesquisadores. Se, de um 
lado, o Seminário de Royaumont, em 1959, é reconhecido por vários autores, 
entre eles Guimarães (2007), como um marco no debate internacional acerca 
da renovação curricular, tendo congregado matemáticos, pedagogos e repre-
sentantes dos governos de vários países, é certo também que essa reunião foi 
precedida de muitas iniciativas de debate e mesmo de formulação de propostas 
de ensino, na França e em outros países europeus, pelo menos desde 1950, 
como observa Búrigo (2012).

As agências e universidades norte-americanas cumpriram um papel 
importante na difusão das propostas de modernização na América Latina, 
convidando professores para a realização de estágios – como ocorreu com 
Osvaldo Sangiorgi, em 1960 – e promovendo a realização das Conferências 
Interamericanas de Educação Matemática, em 1961 e em 1966. Livros didáti-
cos produzidos nos Estados Unidos também chegaram ao Brasil, como a cole-
ção Mathematics for High School, produzida pelo School Mathematics Study 
Group (SMSG) (SILVA, 2012). 

Contudo, as propostas de modernização gestadas nos Estados Unidos 
não foram as únicas e nem as primeiras a circularem no Brasil. Silva (2012) 
lembra que, já em 1957, a diretora do Instituto de Educação General Flores 
da Cunha, de Porto Alegre, propunha um programa de formação de profes-
sores primários que incluía as noções de conjunto, correspondência biunívoca 
e diferentes sistemas de numeração; o que certamente repercutia os cursos 
ministrados pela professora Joana Bender, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, em torno desses tópicos, desde 1952, e que por sua vez refle-
tiam contatos dessa professora com propostas que então circulavam na Europa 
(CONGRESSO..., 1968). Rios (2012) assinala que o I Congresso Nacional de 
Ensino da Matemática no Curso Secundário, realizado em Salvador, em 1955, 
foi precedido de uma viagem de Martha Dantas, em 1953, à Bélgica, França e 
Inglaterra. Na França, Martha Dantas conheceu Marceline Dionot e Lucienne 
Félix, duas professoras ativas na Comissão “Axiomática e Redescoberta” da 
Associação de Professores de Matemática da Escola Pública (APMEP) francesa 
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(BÚRIGO, 2012). Segundo Martha Dantas, a ideia da realização do Congresso 
teria nascido desses contatos, estabelecidos através do Centre International 
d’Études Pédagogiques de Sèvres (GARNICA, 2008). Em 1958, Martha Dantas 
visitou Portugal, onde entrou em contato com Sebastião e Silva, importante 
figura do movimento modernizador; e em 1965, quatro professoras baianas 
realizaram um estágio com Georges Papy, na Bélgica (RIOS, 2012). Omar 
Catunda, um outro personagem importante do movimento modernizador 
baiano, havia tido contato com os matemáticos Jean Dieudonné e André Weil 
na Universidade de São Paulo.

Os professores brasileiros tiveram contato com as propostas de moder-
nização, portanto, por caminhos variados, nem sempre planejados e, frequen-
temente, a partir de suas próprias iniciativas em busca de alternativas para 
problemas então enfrentados no ensino secundário e na formação de pro-
fessores ou, simplesmente, em busca do novo. As viagens de Martha Dantas, 
importantes para a constituição do movimento modernizador na Bahia, são 
bem ilustrativas disso. As vindas da professora francesa Lucienne Félix ao 
Brasil, em 1962 e, sobretudo, em 1965, resultaram de convites dos professores 
do Grupo de Estudos de Ensino de Matemática de São Paulo (GEEM), lide-
rados por Sangiorgi (BÚRIGO, 2012). Seria equivocado, portanto, pensarmos 
no movimento da matemática moderna no Brasil como mera repercussão de 
movimentações ocorridas nos países centrais; houve não apenas um esforço 
local de conhecimento das propostas que, então, circulavam na Europa e nos 
Estados Unidos, mas também diferentes iniciativas de construção de versões 
do discurso modernizador.

Em que instâncias essas versões foram produzidas e como circularam? 
Os trabalhos apresentados no ENAPHEM nos falam de uma multiplicidade 
de instâncias e modalidades de produção de discursos modernizadores, que 
arbitrariamente aqui agrupamos em três categorias: as mídias de ampla circu-
lação, entre as quais se destacam os livros didáticos; os processos de formação 
de professores, aí incluídos as revistas pedagógicas, os seminários e reuniões 
nas escolas; a prática cotidiana dos professores nas escolas.

Silva (2012) considera como pioneira, entre as coleções didáticas “moder-
nas” para o curso colegial, a coleção “Matemática – Curso Colegial Moderno”, 
publicada em 1967, da autoria dos professores Scipione di Pierro Netto, Luiz 
Mauro Rocha e Ruy Madsen Barbosa. Em acordo com a proposta de programa 



elaborada pelo GEEM, a coleção abordava conteúdos que até então não eram 
estudados no colégio, como as matrizes e as estruturas algébricas, e apresenta-
vam uma abordagem moderna das funções. Além disso, incluíram conteúdos 
de Conjuntos e Lógica Matemática, visando apresentar esses fundamentos a 
“professores que ainda não tinham tido contato com a Matemática Moderna” 
(SILVA, 2012, p. 12).

Os livros produzidos pela Seção Científica de Matemática do Centro de 
Ensino de Ciências da Bahia (CECIBA) são evocados como um traço do cará-
ter moderno e experimental do ensino de matemática no Colégio de Aplicação 
da Universidade da Bahia, nas memórias de uma aluna do Colégio que aí estu-
dou de 1967 a 1973 (RIOS, 2012).

Duarte (2012) analisa o livro didático “Matemática para o curso funda-
mental”, de autoria de Reginaldo Naves de Souza Lima e Maria do Carmo Vila, 
publicado em 1972, em Minas Gerais, e destinado à quinta série do primeiro 
grau. Se a ênfase nas noções de conjunto, relação e função é partilhada com 
outras coleções, o livro também apresenta traços peculiares, como a presença 
de histórias em quadrinhos em todos os capítulos, ou a abordagem de noções 
geométricas a partir de transformações. 

Os trabalhos de Rios (2012) e Duarte (2012) nos lembram que a produ-
ção editorial de livros didáticos, nos anos 1960 e 1970, não ficou restrita aos 
polos tradicionais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por outro lado, os livros 
que difundiram a matemática moderna não foram produzidos todos segundo 
uma mesma lógica. Enquanto os livros do CECIBA foram originados de apos-
tilas e estavam vinculados a projetos de experimentação de novos métodos e 
programas (LANDO et al., 2012), Silva (2012) sugere que os livros da coleção 
“Matemática – Curso Colegial Moderno” teriam sido concebidos desde o iní-
cio como verdadeiros “referenciais curriculares” para um grande público de 
professores que demandavam orientações sobre como lidar com a nova mate-
mática que já era ensinada no ginásio.

Como as políticas governamentais incidiram na produção e circulação 
dos diferentes livros produzidos naquele período? Esse é um tema que mere-
ceria, ainda, investigação e discussão.

Interessante observar ainda que a matemática moderna também 
esteve presente na experimentação do uso de novas mídias no processo de 

2.3. Vozes, ecos e versões nos discursos inovadores sobre o ensino...       87



88       História da Educação Matemática no Brasil

escolarização, como relata Lima (2012) em sua análise do Curso de Madureza 
transmitido pela TV Cultura de São Paulo a partir de 1965. A autora menciona 
o uso de animações e de cores (já nos anos 1970) e a articulação, portanto, 
entre conteúdos e formatos modernos.

Os cursos de formação de professores oferecidos pelo GEEM ou pelo 
CECIBA, nos anos 1960, não foram objeto de discussão pelos trabalhos apre-
sentados no ENAPHEM. Souza (2012) registra, contudo, ecos desses proces-
sos: “pessoas que faziam cursos sobre a nova tendência, na cidade de São Paulo, 
participavam de reuniões no Grupo [Escolar Eliazar Braga] com o intuito 
de divulgar e orientar”. As atas dessas reuniões registram que os professores 
teriam sido “convencidos a trabalhar com a Matemática Moderna” (2012, p. 
11), enquanto os depoimentos falam da persistência das práticas já instaladas: 
“A gente experimentava, mas voltava no jeito antigo da gente” (SOUZA, 2012, 
p. 12). Relevante é, contudo, assinalar o papel, assumido pelos professores do 
interior que participavam dos cursos na capital do Estado, de disseminadores 
da proposta modernizadora, indicando o apelo dessa proposta e o caráter mili-
tante da ação formadora do GEEM.

Borges (2012) assinala o caráter referencial assumido pelas revistas peda-
gógicas, que teriam tido um espaço de circulação mais imediato do que os 
próprios livros didáticos, sobretudo junto aos professores dos anos iniciais da 
escolarização. A autora trata da apropriação da matemática moderna pelos 
autores e professores que publicaram artigos na Revista AMAE Educando, 
criada em 1967 pelo Instituto de Educação de Minas Gerais, como produto da 
Associação Mineira de Administração Escolar. A análise revela a pluralidade 
de discursos veiculados, em que se entremeavam novas propostas, como o uso 
da linguagem simbólica, a adoção de um método axiomático, a abordagem 
das noções de conjunto e de produto cartesiano, com traços do pensamento 
escolanovista, como o apelo às “situações reais da vida da criança” e o “cuidado 
com o grau de dificuldade apresentado pelos alunos” (Ibid., p. 11). 

O movimento da matemática moderna era apresentado e percebido como 
continuidade ou ruptura com o escolanovismo? Leme da Silva e Valente (2012) 
enfatizam a ruptura, quando mencionam a concepção de número divulgada 
nos livros de Dienes, do “número como abstração”, como “propriedade dos 
conjuntos de objetos, e não dos próprios objetos” (Ibid., p. 5). Por outro lado, 
as menções aos blocos lógicos de Dienes e ao minicomputador de Papy, nos 



artigos da Revista AMAE Educando, fazem pensar no recurso aos materiais 
concretos como uma permanência, nesse sentido o movimento da matemática 
moderna podendo ser tomado pelos professores como uma versão “avançada” 
do escolanovismo.

Costa (2012) fala de vestígios do movimento da matemática moderna 
nos cursos de formação de professores oferecidos, nos anos 1970 e 1980, pelo 
Centro de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Estado do 
Paraná (CETEPAR). As marcas do movimento – como a ênfase nos conjuntos e 
no uso de linguagem simbólica – aparecem nos materiais utilizados nos cursos 
de aperfeiçoamento dos professores que atuavam nas séries finais do primeiro 
grau, mas também nos projetos Logos e Hapront, voltados para a habilitação 
dos chamados professores “leigos” que atuavam nos anos iniciais da escola-
rização. A formação intensiva de professores empreendida pelo governo do 
Paraná era parte de uma política que tratava a expansão do ensino, possibili-
tada e incentivada pela Lei nº 5692/71, como componente do desenvolvimento 
social e econômico regional. O ideário modernizador foi, então, valorizado 
como componente de uma formação que deveria ser, sobretudo, pautada pela 
lógica da eficiência, na sua implementação e nos seus efeitos.

Cabe mencionar o registro, por Morais, Toillier e Baraldi (2012), de 
que muitos professores que ensinavam nas séries iniciais do primeiro grau e 
que foram habilitados, com diploma de primeiro e segundo grau, pelo pro-
jeto Logos, foram convidados pelas escolas a ensinar nas séries finais do pri-
meiro grau, em alguns casos até mesmo atuando naquelas séries que estavam 
cursando.

A matemática moderna nas escolas
Quando os olhares dos pesquisadores se voltam para as ações dos docen-

tes no âmbito das escolas, encontram condições variadas de experimentação 
das inovações e sentidos também diversos atribuídos a essas inovações.

Rios (2012) descreve o Colégio de Aplicação da Universidade da Bahia 
como um terreno propício à matemática moderna; o caráter assumidamente 
experimental do ensino estendia-se às várias disciplinas, especialmente às de 
Física, Química e Biologia, evocadas nas memórias dos ex-alunos. Lando et 
al. (2012) falam da apropriação da matemática moderna, pelas professoras do 
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Colégio, como parte de um processo de formação, discussão e experimenta-
ção coordenado por Martha Dantas e Omar Catunda. Os autores encontra-
ram registros de ensino do conteúdo conjuntos, na primeira série ginasial, já 
em 1962, antes da constituição do CECIBA e da publicação de livros didáti-
cos “modernos”. Segundo o depoimento de uma professora, a noção não foi 
introduzida irrefletidamente, mas como articuladora dos diferentes campos 
numéricos.  Os autores explicam ainda que os conjuntos não aparecem como 
o principal tema evocado nas memórias das professoras: a lógica, a geometria 
das transformações e a álgebra linear foram os temas mais citados.

O cenário da pesquisa desenvolvida por Ferreira e Lima (2012) é o Centro 
Integrado de Educação Assis Chateaubriand (CIEAC) de Feira de Santana, ins-
tituição de ensino inaugurada em 1969, abrigando o ensino de 1º grau e vários 
cursos técnicos de 2º grau. As autoras apresentam a criação desse Centro como 
componente de um projeto de desenvolvimento, via industrialização, da região 
de Feira de Santana. A mesma política de desenvolvimento levou à criação 
de uma Faculdade de Educação em Feira de Santana, já em 1968, e à institui-
ção da Fundação Universidade Feira de Santana, em 1970. A professora Maria 
Hildete de Magalhães França foi professora do CIEAC desde 1972 e ingressou 
no curso de Licenciatura em Matemática na Fundação em 1974. Ao falar de 
sua ação docente nos anos 1970, a professora menciona a sua preocupação em 
trabalhar questões matemáticas baseadas no cotidiano de seus alunos, que tra-
balhavam no comércio e nas fábricas. Nas memórias da professora, essa pre-
ocupação não se contrapunha ao ensino da matemática moderna: “Trabalhei 
com a Matemática Moderna, pois fui preparada nas Universidades nesse sen-
tido” (FRANÇA, apud FERREIRA; LIMA, 2012, p. 13). Dentre os livros utili-
zados, a professora menciona os de Osvaldo Sangiorgi e, também, um livro de 
Benedito Castrucci e Alcides Bóscolo, que orientava o trabalho com a geome-
tria, inclusive a demonstração de teoremas.

Articulações entre a formação acadêmica, o uso do livro didático e as 
apropriações da matemática moderna também aparecem no texto de Rabelo 
e Ribeiro (2012), que analisam depoimentos de professores que ensinaram 
matemática no Lyceu de Goiânia, nos anos 1960. Segundo os autores, os pro-
fessores licenciados em Matemática já haviam tido contato com a Matemática 
Moderna no ensino superior, e “adaptavam o ensino proposto nos livros didá-
ticos ao que consideravam adequado”, enquanto os não licenciados, que em 



sua maioria haviam obtido registro através dos exames da CADES (Campanha 
de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário), assumiam uma postura 
“reproducionista do conteúdo” (Ibidem, p. 8).

Nas séries iniciais, os trabalhos também testemunham diferentes apro-
priações do ideário da matemática moderna. França (2012) comenta os diá-
rios de classe de uma professora do litoral do Paraná, em que os conteúdos 
registrados correspondiam a um “planejamento anual para todas as escolas 
municipais e que deveria ser cumprido à risca” (Ibid., p. 7). Enquanto Arruda 
(apud FLORES, 2012), ao tratar do ensino de matemática na escola primária 
do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, fala de 
uma apropriação peculiar do ideário modernizador por parte das professoras, 
em que a linguagem dos conjuntos e das sentenças matemáticas era combinada 
com práticas escolanovistas e com a ideia de uma matemática útil e prática.

Comentários finais
O cruzamento das diferentes narrativas, construídas pelos autores a par-

tir de uma ampla variedade de fontes e registros, nos permite, pouco a pouco, 
corrigir impressões, nuançar caracterizações, refutar simplificações, mas tam-
bém identificar semelhanças ou aproximações nos modos como professores, 
atuando em diferentes regiões ou instituições, reagiram ou lidaram com as 
propostas de inovação do ensino de matemática.

A penetração da matemática moderna pelo ideário escolanovista perpassa 
várias narrativas. A despeito do apelo à abstração e ao formalismo que teria 
caracterizado uma vertente amplamente veiculada da matemática moderna, 
nas vozes de diferentes professores a adoção de elementos dessa proposta foi 
combinada com a preocupação com uma matemática útil e prática, portanto 
contextualizada de algum modo. Por outro lado, o apelo aos materiais concre-
tos e a ênfase na compreensão e na atividade do aluno, sobretudo no ensino 
primário, teriam possibilitado que a matemática moderna também fosse apre-
sentada ou percebida como uma continuidade do escolanovismo.

Esses ecos da Escola Nova – em um período em que ela já teria ficado 
“velha sem funcionar” – suscitam a reflexão sobre os tempos diversos em que 
se dão, de um lado, a mobilização em torno de uma proposta de inovação e, de 
outro, as ressonâncias dos discursos que foram naquele momento enunciados. 
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Essas defasagens colocam, para o historiador, a tarefa de se deslocar na escala 
temporal, para perceber traços dos efeitos provocados por movimentos educa-
cionais que emergiram no passado.

Por outro lado, os depoimentos orais, ao mesmo tempo em que nos aju-
dam a construir a crítica dos documentos coletados, apontando suas lacunas 
ou questionando as intenções daqueles que produziram os registros, também 
suscitam questões sobre os modos como os pontos de vista dos depoentes 
foram construídos, e sobre como suas memórias são penetradas ou marcadas 
pelas experiências vividas em tempos posteriores ao da narrativa.

Em vários trabalhos, a matemática moderna aparece como componente 
de práticas inscritas em um processo de expansão acelerada do sistema escolar, 
em que novas instituições de ensino foram criadas, e em que programas inten-
sivos de formação de professores foram oferecidos. A educação escolar, conce-
bida como insumo ou como requisito para o desenvolvimento econômico do 
país, foi objeto de investimentos concentrados e desiguais, o que possibilitou 
a constituição de condições privilegiadas para a inovação em alguns estabele-
cimentos, descritas nas memórias dos professores ou alunos entrevistados, e a 
criação de novos cursos de Licenciatura em Matemática. Num outro extremo, 
a matemática moderna também foi componente da formação dos professores 
que, pressionados pelas exigências de habilitação, frequentaram cursos semi-
presenciais e emergenciais, nos interstícios de uma prática docente orientada 
pelo “aprender fazendo”.

Práticas docentes são sempre singulares... como explicar, então, as apro-
ximações entre discursos construídos por professores que atuaram em espa-
ços diversos? Seriam efeitos, mais uma vez, da circulação dos discursos, ou 
de conexões entre diferentes instâncias de ação, como nos propõem Douki e 
Minard (2007), ainda por serem investigadas?  Ou poderiam ser vistos a partir 
das condições (des) semelhantes em que se inscreveram as práticas docentes, 
aos papéis que em um determinado contexto foram atribuídos aos professores 
pela legislação, pelas políticas educacionais e pelas instituições formadoras, 
além das comunidades locais?

A tarefa de historicizar, buscando as fontes que nos permitem construir 
narrativas de processos que estão sempre inscritos em marcos temporais e 
espaciais delimitados, não nos inibe ou exime do esforço de construir “referen-
ciais de explicação social do pensamento profissional e da prática consequente” 



(SACRISTÁN, 1998, p. 168), em que o local e o global estão necessariamente 
imbricados. Nessa empreitada, é precioso o encontro e o diálogo entre pesqui-
sadores promovido pelo ENAPHEM, possibilitando o confronto de investiga-
ções e resultados, o deslocamento do olhar segundo diferentes escalas, como 
propõe Gomes (2012), e a construção coletiva e colaborativa de novos proble-
mas e projetos de investigação.
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Diálogos pertinentes da 
história da educação 
matemática no Brasil

3.1. Os diálogos trans, inter e intra da história 
da educação matemática no Brasil21

Wagner Rodrigues Valente – UNIFESP

Como e com quem os pesquisadores brasileiros vêm travando diá-
logo para o desenvolvimento de suas investigações em história da educação 
matemática?

Colocada desse modo, a tentativa de resposta à interrogação envolve, 
por certo, um inventário dos interlocutores, um levantamento exaustivo de 
autores, obras etc. Buscar-se-ia, na verdade, abarcar uma das dimensões de 
um “estado da arte” das pesquisas sobre história da educação matemática22. 

21 Agradeço muitíssimo a leitura atenta e as sugestões que me foram dadas pelos colegas 
Antonio Vicente Marafioti Garnica, Maria Célia Leme da Silva e Maria Cristina Araújo de 
Oliveira para a escrita desta versão do texto.

22 Desde logo, cabe dizer que, neste texto, distingue-se “Educação Matemática” de “edu-
cação matemática”. A primeira expressão designa o recente campo acadêmico, lugar 

3
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Justamente aquela ligada à apresentação de um rol de autores e perspectivas 
teórico-metodológicas que vêm sendo utilizadas pelas investigações realizadas 
no Brasil. Diante dessa exaustiva tarefa, o que pareceu mais viável, para as 
poucas páginas destinadas a este tema, neste livro-síntese e, ainda, neste sub-
capítulo, foi levar em conta níveis diferentes de diálogos, apontando elementos 
representativos das interlocuções aí estabelecidas. Vamos a eles.

Por certo é redutora a esquematização de trocas intelectuais em níveis 
diferenciados de diálogos, mas trata-se de tentativa primeira de leitura das 
relações que vêm sendo estabelecidas para a produção de trabalhos em história 
da educação matemática. De fato, diálogos se estabelecem de formas as mais 
diferenciadas e em contextos os mais diversos. Conexões entre indivíduos e 
grupos internacionais, trocas entre grupos nacionais e pesquisadores com 
trabalhos mais independentes etc. Em meio a tantos congressos, encontros, 
teses, dissertações etc., a análise tem por objetivo servir como um primeiro 
mapa de orientação para que se possa considerar com quem conversam os 
pesquisadores brasileiros que vêm elaborando trabalhos sobre o passado da 
educação matemática. Pensemos então nos níveis trans, inter e intra. No caso 
do primeiro, é possível considerar as relações travadas entre os pesquisado-
res brasileiros engajados na produção de história da educação matemática e 
a comunidade internacional. No segundo, num nível inter, têm-se as trocas 
entre os pesquisadores brasileiros, os debates nacionais e os produtos dessas 
relações. Por fim, em nível mais interno – intra – caberia levar em conta a ofi-
cina, os bastidores da produção dos vários pesquisadores e grupos envolvidos 
com a elaboração de estudos sobre história da educação matemática. 

Esquadrinhada essa grade de possibilidades, analisemos os diálogos.

De uma história da educação matemática do Brasil, 
para uma história da educação matemática no Brasil

Retomemos, pois, a questão orientadora: Como e com quem os pesqui-
sadores brasileiros vêm travando diálogo para o desenvolvimento de trabalhos 

de investigações sobre ensino e aprendizagem da Matemática. Uma referência funda-
dora desse campo, no Brasil, é a criação da SBEM – Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática, no ano de 1988. A segunda expressão remete aos processos de ensino 
e aprendizagem da Matemática desde tempos imemoriais, constituindo-se, assim, em 
tema de pesquisa dos estudos relativos à história da educação matemática. 
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em história da educação matemática? Com ela, atentemos para o primeiro 
nível, de caráter mais amplo, uma esfera trans. Como e com quem os pesqui-
sadores brasileiros vêm travando diálogo para o desenvolvimento de trabalhos 
em história da educação matemática no âmbito da comunidade internacional? 
Ou, dito de outra forma, quais diálogos estão sendo travados em termos de uma 
internacionalização da história da educação matemática elaborada no Brasil? 
O que aqui consideramos como comunidade internacional leva em conta o 
texto contido nos Anais do I ENAPHEM, que reproduz, em síntese, a pales-
tra de encerramento do Encontro, proferida pelo professor Gert Schubring. 
Nela o pesquisador alemão aborda o tema “A produção internacional em his-
tória da educação matemática”. Lembra que a história da educação matemá-
tica como área internacional de pesquisa tem como marco a criação do Topic 
Study Group: The History of Teaching and Learning Mathematics, em 2004, no 
ICME 10, na Dinamarca. Para além dessa referência inicial, esse Topic Study 
Group manteve atuante presença nos congressos seguintes do ICME: 2008, no 
México; 2012, na Coréia do Sul. Na trilha de uma argumentação que parece 
querer demonstrar como a história da educação matemática se encaminha 
para a criação de um campo acadêmico de estudos e pesquisas23, o professor 
Schubring ressalta que, em 2006, foi criada uma revista internacional, espe-
cializada, que acolhe a produção na área – a The International Journal for the 
History of Mathematics Education. Por fim, informa o pesquisador sobre a rea-
lização de dois congressos internacionais focados no tema da história da edu-
cação matemática: em 2009, na Islândia; em 2011, em Lisboa: as Conferences 
on the History of Mathematics Education.

Uma análise inicial das temáticas apresentadas nos ICME, no Topic Study 
Group “The history of the teaching and the learning of mathematics”, revela 
quais elementos estão colocados como pauta internacional dos diálogos sobre 
história da educação matemática. Um primeiro deles refere-se às preocupa-
ções com o currículo de ensino da Matemática24. Temática recorrente desde, 

23 Campo de pesquisas, campo disciplinar, campo profissional e tantas outras expressões 
poderiam ser aqui utilizadas. Para este texto, nos parece, é suficiente considerar esses 
termos têm em comum denotar a existência da criação histórico-cultural de comunida-
des onde seus integrantes compartilham uma linguagem formal, métodos, programas 
e conteúdos de referência, movidos por consensos que possibilitam assegurar lugares 
institucionais.

24 “Modernisations of mathematical curricula” (ICME-10 Dinamarca, 2004), “the evolution 
of curricula in the various countries” (ICME-11, México, 2008), “changes of curricula in the 
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praticamente, a criação da Comissão Internacional do Ensino de Matemática 
(IMUK/CIEM), em 1908, os diálogos internacionais têm sido motivados por 
comparações curriculares na perspectiva de construção de um currículo ideal 
para ensino de uma disciplina presente mundialmente nas escolas25. Outro 
elemento reiterado como orientador dos diálogos internacionais refere-se à 
discussão sobre livros didáticos de matemática26. Tal tema tem ensejado dis-
cussões e parece ganhar proeminência considerando-se os livros didáticos 
como lugar privilegiado de análise da própria história da educação matemá-
tica. Por fim, um terceiro elemento presente nos três ICME já realizados, desde 
a criação do Topic The History of Teaching and Learning Mathematics, aborda a 
temática da discussão social, política e cultural do papel da educação matemá-
tica27. Essa temática avança na discussão das relações que o ensino de matemá-
tica, ao longo do tempo, mantém com as diferentes sociedades, seus regimes 
políticos e formas particulares de cultura. A importância desse elemento de 
diálogo, talvez, tenha sido considerada para reafirmar a não autonomia da 
Matemática e da educação matemática relativamente aos contextos em que 
elas são produzidas e praticadas. 

Diante das considerações anteriores, nas quais se analisa, mesmo que 
brevemente, a pauta dos diálogos internacionais, é possível dizer que não 
têm participado desses encontros o debate historiográfico, o estreitamento 
maior com a produção vinda dos historiadores, a problematização da histó-
ria da educação matemática face à História da Matemática, o diálogo com a 
produção de historiadores da educação de diferentes países etc. Os conteúdos 
matemáticos de ensino têm constituído objeto de atenção, mas dentro de uma 
perspectiva mais próxima de um ensino de matemática do que sob a rubrica de 
uma educação matemática. De outra parte, a análise da participação brasileira 

various countries” (ICME-12 Coréia do Sul, 2012). A preocupação com o desenvolvimen-
to curricular é também tema presente nas Conferences on the History of Mathematics 
Education.

25 Este dentre outros, é um dos temas que abordamos no texto “Por uma história compa-
rativa da educação matemática”. Cadernos de Pesquisa v.42 n.145 p.162-179 jan./abr. 
2012. Acesso: http://www.scielo.br/pdf/cp/v42n145/10.pdf

26 “Teaching practice, textbooks, teacher education” (ICME-10 Dinamarca, 2004), “the 
role of textbooks in the teaching and learning of mathematics” (ICME-11, México, 2008), 
(ICME-12 Coréia do Sul, 2012). O tema “livros didáticos” constitui, também, um dos temas 
organizadores das Conferences on the History of Mathematics Education.

27 “Cultural, social and political functions of mathematics instruction” (ICME-10 Dinamarca, 
2004), “the cultural and social role of mathematics” (ICME-11, México, 2008), (ICME-12 
Coréia do Sul, 2012).



nessa caracterização internacional de eventos e publicação sobre história da 
educação matemática revela uma tímida presença. 

Diferentemente dos escassos diálogos internacionais em língua 
inglesa, uma nova comunidade internacional, não mencionada pelo profes-
sor Schubring, vem se constituindo e mostrou-se muito ativa em termos da 
produção de história da educação matemática. Ela reuniu-se no I CIHEM – 
Congresso Iberoamericano de História da Educação Matemática. O evento foi 
realizado na cidade de Covilhã, em Portugal, entre os dias 26 a 29 de maio de 
2011, nas instalações da Universidade Beira Interior. Lá estiveram 79 pesqui-
sadores de diferentes países: Brasil, Costa Rica, Espanha, México e Portugal. 
Dentre os 65 trabalhos constantes nos Anais do Congresso (uma alentada 
brochura de 610 páginas), 43 são de brasileiros! De caráter menos restritivo, 
possibilitando maior aproximação entre portugueses, espanhóis e latino-ame-
ricanos, o I CIHEM permitiu que os pesquisadores brasileiros divulgassem os 
seus estudos sem a dificuldade da barreira da língua inglesa. Além disso, dife-
rentemente da pauta internacional mencionada anteriormente nos encontros 
do ICME e nas Conferences, a maioria absoluta dos trabalhos abordou temas 
da educação matemática e suas transformações ao longo do tempo. Assim 
sendo, esses estudos buscaram mais diretamente uma história da educação 
matemática, distanciando-se da História da Matemática28. 

A presença maciça de brasileiros no Congresso também pode ser expli-
cada por um outro ingrediente: dos 43 trabalhos de brasileiros apresentados, 
23 deles estavam, de algum modo, relacionados a projeto de cooperação inter-
nacional entre o Brasil e Portugal, pautado no desenvolvimento de estudos 
históricos comparativos. 

A temática dos estudos comparativos foi considerada pelo professor 
Gert Schubring como importante no diálogo para fazer avançar os estudos de 
histórica da educação matemática. No texto síntese de sua palestra de encer-
ramento do I ENAPHEM lê-se que a dimensão comparativa internacional 
é ainda pouco considerada “vista a preponderância do enfoque dos estudos 

28 Essa constatação, de certo modo, já foi revelada no trabalho pesquisadoras Maria Laura 
Magalhães Gomes e Arlete de Jesus Brito que realizaram um inventário da produção 
acadêmica ligada à história da educação matemática no Brasil. O estudo indica um 
afastamento dessa área relativamente à História da Matemática e, ainda, “uma maior 
proximidade em relação à História da Educação, o que indica uma tendência dos pes-
quisadores em direção ao tratamento da História da Educação Matemática como uma 
especialização do campo maior” (Gomes & Brito, 2009, p. 124). 
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tradicionais em conceituar o assunto respectivo dentro do quadro da própria 
história nacional (...)”. Assim, a possibilidade de elaboração e desenvolvimento 
de projetos de cooperação internacional constitui meio eficiente para trans-
formar os diálogos e trocas internacionais em avanços na produção da história 
da educação matemática29. E, neste caso, este nível trans dos diálogos repre-
sentaria a possibilidade da ultrapassagem de uma história local, nacional, para 
uma produção que busca articular-se com uma dimensão internacional. Em 
síntese: passaríamos de uma história da educação matemática do Brasil, para 
uma história da educação matemática no Brasil. 

Os grupos de pesquisa brasileiros e os diálogos 
para uma história da educação matemática

Consideremos agora, um outro nível para análise dos diálogos. Desta 
feita, os inter. Antes, porém, caberia retomar a palestra de abertura da pro-
fessora Maria Ângela Miorim, realizada no I ENAPHEM30. Nela, a pesquisa-
dora destaca a significativa ampliação da produção em história da educação 
matemática a partir de 1999. Esse incremento deve-se, fundamentalmente, 
à produção centrada em diferentes grupos de pesquisas nacionais. Assim, a 
análise inter considerará os diálogos estabelecidos entre os grupos e, de modo 
mais específico ainda, a caracterização da produção dos grupos a partir de 
levantamento das tendências sobre história da educação matemática existentes 
no Brasil, tomando por referência o texto “Trends of the history of mathema-
tics education in Brazil”. Tal texto buscou construir um mapa das tendências 
às quais vêm se filiando a produção sobre história da educação matemática 
no Brasil31. Retome-se, então, novamente, a pergunta, agora com uma outra 
especificação: Como e com quem os pesquisadores brasileiros vêm travando 

29 Destaque-se que o tema dos estudos históricos comparativos foi tratado pela pesquisa-
dora Neuza Bertoni Pinto, da Pontifícia Universidade do Paraná, em uma das mesas do I 
ENAPHEM. Em sua participação com o texto “Estudos históricos comparativos de educa-
ção matemática: desafios metodológicos” a professora destaca que “estudos históricos 
comparativos desenvolvidos no âmbito da história da educação matemática (também) 
têm procurado deixar de lado as justaposições e os contrastes das polaridades culturais, 
centrando suas buscas nas interações daquilo que une duas culturas marcadamente 
distintas” (Anais do I ENAPHEM, 2012).

30 A palestra teve por título “História da Educação Matemática: um estudo da produção 
brasileira”. Uma síntese de sua exposição encontra-se nos Anais do I ENAPHEM.

31 A referência completa para o texto é: VALENTE, W. R. Trends of the history of mathematics 
education in Brazil. ZDM (Berlin. Print), p. 1863-1970, 2010.



diálogo para o desenvolvimento das investigações em história da educação 
matemática, considerando-se as diferentes vertentes nacionais dessa produ-
ção? Antes da tentativa de resposta, em breve síntese, retome-se o texto Trends.

No esforço de esboçar as diferentes perspectivas, enumeram-se as seguin-
tes vertentes: uma produção que vê a historia da educação matemática como 
um subconjunto da História da Matemática; uma segunda vertente autodeno-
minada “história na educação matemática”; um terceiro grupo que se afirma 
na relação “história oral e educação matemática” e, por fim, numa quarta ver-
tente, os trabalhos que consideram a história da educação matemática como 
uma especificidade da História da Educação.

No primeiro caso – a história da educação matemática como subcon-
junto da História da Matemática –, os trabalhos filiados a essa vertente con-
sideram o saber matemático, e seu desenvolvimento no tempo, levando em 
conta as questões ligadas ao ensino, à medida que interroga como o âmbito 
escolar trata a produção matemática. O que a escola faz com a Matemática? 
Esta parece ser uma questão central. Apesar dessa preocupação, essa vertente 
tende a não considerar a especificidade escolar do conhecimento matemático. 
Tal perspectiva, apesar de admitir as diferenças existentes entre a produção 
matemática e a matemática ensinada nas escolas, avalia essa diferença como 
uma questão de adaptação a crianças e adolescentes da ciência matemática. 
Em suma: uma questão didática.

Considerando a segunda vertente – História na educação matemática – 
é possível dizer que tais estudos constituem, de fato, um campo didático; ou 
por outra, uma especificidade do campo didático que usa a história como ele-
mento privilegiado em pesquisas sobre o ensino de matemática. Pondera-se 
que a análise da complexidade didática que envolve o ensino de matemática, 
na perspectiva de uma educação matemática, implica na inclusão de diferentes 
dimensões. Dentre elas, a histórica. 

No caso da terceira vertente – História oral e educação matemática – acen-
tua-se também o caráter didático, de construção de possibilidades de alterna-
tivas diferenciadas para o ensino de matemática, em termos de uma educação 
matemática, por meio de uma metodologia própria vinda da História Oral. 
Essa perspectiva busca colocar o licenciando em Matemática em contato com 
relatos de práticas pedagógicas de antigos professores, por meio da coleta de 
seus depoimentos que, em seguida, passam por sistematizações e recriações. 
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Assim, futuros docentes são levados a realizarem a articulação teoria-prática a 
partir do uso de depoimentos de professores de matemática.

Por fim, a quarta vertente – história da educação matemática como 
História da Educação – leva em conta que a produção de conhecimento his-
tórico sobre a educação matemática constitui uma especificidade da História. 
A vertente não se estabelece por imperativos didáticos, isto é, não justifica a 
produção de estudos sobre história da educação matemática em termos de ela-
boração de ingredientes para favorecer o processo de ensino e aprendizagem 
da Matemática. Busca, com a história da educação matemática, a validação 
da História como conhecimento, não um ingrediente didático-pedagógico. 
Diferentemente das vertentes anteriores, a “história da educação matemá-
tica como história” não tem como objetivo primeiro as questões didáticas do 
ensino de matemática. Reconhece que dificilmente historiadores e historia-
dores da educação possam voltar as suas atenções para a educação matemá-
tica, sendo este posicionamento justificado em face à reduzidíssima presença 
desse tema de pesquisa nos eventos nacionais e internacionais de História da 
Educação. Assim, de acordo com esta perspectiva, fica posta a necessidade 
de educadores matemáticos voltarem-se para o fazer histórico. Desse modo, a 
escrita da história da educação matemática, feita por educadores matemáticos, 
necessita que eles realizem um deslocamento: aprendam com os historiado-
res contemporâneos o ofício de produzir história. E nesse aprendizado e uso 
do ferramental teórico-metodológico dos historiadores, criam a possibilidade 
de elaborar novos objetos teóricos de pesquisa, abrindo possibilidades para a 
constituição de um novo campo de investigação.

Consideradas essas vertentes, retomemos, uma vez mais, a questão: 
como e com quem os pesquisadores brasileiros vêm travando diálogo para o 
desenvolvimento das pesquisas em história da educação matemática, conside-
rando-se as diferentes vertentes nacionais dessa produção? Ou, por outra: que 
diálogos têm sido estabelecidos entre os diferentes grupos nacionais que vêm 
se dedicando à produção sobre história da educação matemática? Tais ques-
tões, sem dúvida alguma, envolveriam um trabalho coletivo e de debate maior 
entre os grupos instados a responderem tais indagações. Assim, é forçoso neste 
ponto circunscrever tais questões em nova escala, mais restritiva, de modo a 
possibilitar a análise. Assim fazendo, tem-se a seguinte conformação: como as 
diferentes vertentes de produção da história da educação matemática, que se 



afirmam pela dimensão didática, vêm se relacionando com a vertente “história 
da educação matemática”, que inscreve essa produção no âmbito da História, 
na sua especificidade de História da Educação? 

Atente-se desde logo que todas as vertentes mencionadas anteriormente 
travam diálogo com a produção historiográfica32. O modo como fazem isso é 
que as distinguem. Como se procurou mostrar anteriormente, três das quatro 
vertentes condicionam-se por necessidades didáticas, impostas pelo próprio 
campo da Educação Matemática. Esse lugar de expressão dessas tendências, 
determina a variedade de modos de leitura das produções historiográficas. 
Isso pode ser mais bem compreendido considerando os esforços de estabiliza-
ção de um campo novo de pesquisas como a Educação Matemática.

Ao que parece, o movimento de consolidação de um campo de pesquisa 
reflete, de início, um olhar sobre si mesmo. Explica-se: diante da necessidade de 
garantir a especificidade, a originalidade do tratamento dos temas de pesquisa 
e as referências próprias do novo campo em constituição, é necessário restrin-
gir o diálogo com áreas em relação às quais se deseja manter autonomia, ou 
mesmo uma autonomia relativa. Trata-se da construção de objetos de pesquisa 
próprios do novo campo. Assim, a pesquisa sobre educação matemática extra-
pola e não se esgota no campo da Educação; tampouco no da Matemática. Essa 
premissa fundamental leva à criação do novo campo, da Educação Matemática, 
com chancela institucional. Há que se levar em conta, como temática central 
de interesse, o ensino de matemática. Ele, no entender do novo campo, tem 
especificidade própria. Tal consenso é basilar para a criação desse novo campo. 
Trazido o processo de ensino e aprendizagem da Matemática para a especifi-
cidade de um novo campo (a Educação Matemática), novos e diferentes sub-
campos e temas têm lugar, seguidos da construção de objetos de pesquisa no 
interior dessa nova seara de pesquisas. Um desses subcampos considera a his-
tória da educação matemática. Subsumido pela Educação Matemática, desde 
logo, atenta para imperativos didáticos, próprios da constituição do campo. 
Isso pode ser fator que explica a existência das várias vertentes, como se mos-
trou anteriormente, interessadas na elaboração de estudos relativos ao ensino 

32 Na já mencionada palestra de abertura do I ENAPHEM, proferida pela professora Ângela 
Miorim, sintetizada nos Anais do Encontro, lê-se que, a partir de 1999, as pesquisas na área 
vêm lançando mão de autores como Roger Chartier, Jacques Le Goff, Carlo Ginzburg 
etc. 
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e aprendizagem da Matemática, em perspectiva histórica, mas com objetivos 
didáticos.

Neste movimento de diálogo com os historiadores e seus textos, presente 
em todas as vertentes, entram em cena os processos de apropriação33. Eles 
têm revelado o quão diferente têm sido a mobilização do ferramental teórico-
-metodológico de historiadores pelos educadores matemáticos. 

Esses diferentes posicionamentos podem ser explicados, ao que tudo 
indica, por duas linhas de reflexão. A primeira envolve a própria afirmação 
do campo da Educação Matemática. Em terreno novo, que se constitui, fica-
-se com a impressão que tudo está para ser feito e reconfigurado em favor 
do próprio campo. Lançar mão de estudos temáticos já realizados por outras 
instâncias representaria uma fragilidade do novo campo, ávido em cons-
truir as suas próprias referências. Promover o deslocamento para a História 
da Educação representaria um golpe na constituição e afirmação da própria 
Educação Matemática. Na base desse posicionamento pode estar, também, a 
ideia já assentada historicamente, de que somente o próprio campo está auto-
rizado a falar sobre o seu passado34.

Outra linha de análise aponta para a própria origem da maioria dos 
trabalhos escritos sobre história da educação matemática, a partir do final 
da década de 1990: os grupos de pesquisa. Aqui, um movimento em escala 
menor parece reproduzir os movimentos de constituição do próprio campo 
da Educação Matemática. Explica-se: cada grupo produtor de história da edu-
cação matemática procura distinguir-se por suas referências teórico-metodo-
lógicas. Lançar mão de autores utilizados por outro grupo representaria uma 
perda de identidade do conjunto de pesquisadores que comungam de pers-
pectivas ou de vertentes próximas, em termos daquelas mencionadas ante-
riormente. Desse modo, o diálogo crítico da produção fica comprometido. 
Os temas acabam não sendo abordados de modo diferente, revelando as suas 
múltiplas dimensões. São, a cada tempo, reinaugurados, como se não tivessem 
história anterior de pesquisa. Por certo há autores que circulam entre os dife-
rentes grupos de pesquisa, mas essa presença não vem permitindo estabilizar 

33 A caracterização do conceito de apropriação está posta a seguir, quando se discutem 
os diálogos intra grupo) 

34 Um movimento similar parece ser detectado aqui, no âmbito da História da Matemática 
feita por Matemáticos; e História da Matemática feita por historiadores. Veja-se o texto 
Valente (2005).



conhecimento sobre temáticas-chave para o avanço da produção em história 
da educação matemática ou mesmo o apontamento da insuficiência do uso de 
determinados referenciais para o trato de um dado tema. Um exemplo emble-
mático: o livro didático de matemática. O acúmulo de conhecimentos sobre 
história do livro didático no campo da História da Educação poderia levar os 
diferentes grupos a compartilharem referenciais importantes para fazer avan-
çar a história da educação matemática, considerando-se o livro didático de 
matemática. No entanto, diferentes grupos reinauguram o tema, sem avança-
rem na crítica ao que já está construído, com base nos estudos históricos da 
educação, introduzindo novos autores, novos referenciais, que não dialogam 
com a produção existente.

No entanto, esta parece ter sido uma primeira etapa da produção dos 
estudos sobre história da educação matemática. A análise da história recente 
dessa produção vem revelando mudanças muito importantes. Ao que tudo 
indica, os pesquisadores estão sendo levados a concluir que nem a exclusivi-
dade do conhecimento da área e para área é algo fértil e há necessidade de des-
locamentos e diálogos mais estreitos com o campo histórico; nem, tampouco, 
o descompromisso total com os imperativos didáticos é elemento positivo para 
fazer avançar mais e mais o conhecimento sobre a trajetória histórica dos pro-
cessos de ensino de aprendizagem da Matemática.

Apesar dos condicionantes mencionados acima (questões de reafirmação 
do campo da Educação Matemática e da construção de identidade dos dife-
rentes grupos de pesquisa) os estudos sobre história da educação matemática 
recentes revelam um movimento já mencionado anteriormente, pelo estudo 
das professoras Arlete Brito e Maria Laura Gomes: tem havido uma aproxima-
ção com a História da Educação (GOMES & BRITO, 2009). 

De outra parte, as investigações centradas na produção histórica, que 
tomam a história da educação matemática como História da Educação, em 
seu curso inicial, elaborados sem ligação mais orgânica com a Educação 
Matemática, vêm revelando mais incisivamente uma preocupação didática, no 
sentido de que possam efetivamente contribuir para a formação de professo-
res, para os processos de ensino e aprendizagem em termos de uma educação 
matemática35. 

35 Estudos como os da professora Maria Cristina de Araújo Oliveira, de cunho eminente-
mente histórico, têm trazido contribuição importante relativamente ao entendimento 
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A análise do movimento da produção em história da educação matemá-
tica, em termos de estreitamento do diálogo inter grupos de pesquisa, tem na 
realização do I ENAPHEM um fato emblemático. A proposta do Encontro 
demonstrou claramente a disposição dos diferentes grupos de pesquisa abri-
rem-se para o diálogo e promoverem trocas importantes relativamente a temas 
fundamentais para a historiografia, em termos do “método histórico”36. O pro-
grama do Encontro, elaborado coletivamente, com a participação de quase 
trinta pesquisadores, representantes de vertentes as mais diversas da produção 
em história da educação matemática, tratou das diferentes bases teórico-meto-
dológicas da pesquisa, do trato com as fontes e sua diversidade, de temáticas 
que envolveram histórias locais da educação matemática, história compara-
tiva, de disciplinas escolares e acadêmicas, dentre outros assuntos na exposi-
ção e debate de uma gama enorme de problemas de pesquisa.

A continuidade dessas trocas e diálogos inter grupos, de outra feita, está 
já assegurada com a realização, em 2014, do II ENAPHEM, a ser realizado no 
estado de São Paulo, sob a coordenação de pesquisadores ligados à UNESP e 
à UNICAMP.

Na oficina do historiador (cultural) da educação matemática
Tratemos, pois, finalmente, do nível intra. Por certo, tornar viável a aná-

lise nesse nível requer pertença. De dentro, exercitando a possibilidade de 
autocrítica, recoloquemos a questão nos seguintes termos: como e com quem 
os pesquisadores brasileiros vêm travando diálogo para o desenvolvimento das 
pesquisas em história da educação matemática, tratadas na vertente história 

das práticas pedagógicas presentes em cursos de Cálculo ministrados nas licenciaturas 
em Matemática. A pesquisadora apresentou no I ENAPHEM um panorama amplo de 
suas investigações sobre o tema (“A trajetória de um curso de Matemática para a for-
mação de professores: o caso da UFJF” – Anais do I ENAPHEM). Em texto publicado no 
Boletim GEPEM, no. 61, jul.- dez. 2012, a mesma autora trata mais diretamente do assunto, 
servindo-se da análise histórica para revelar “A existência de uma cultura escolar de re-
provação no ensino de Cálculo”, nos termos do título de seu artigo, escrito em coautoria 
com o professor Marcos Ribeiro Raad.

36 Entenda-se por “método histórico”: a construção de um problema, a crítica externa dos 
documentos (busca de sua autenticidade); a crítica interna dos documentos (intenções 
do autor ou autores) etc., alinhando-se ao que o historiador Christophe Granger (2013) 
avalia sejam os ingredientes básicos do fazer do historiador, mesmo que em tempos atu-
ais haja muitas mudanças na produção historiográfica.



da educação matemática como integrante da História, em sua especificidade 
como História da Educação? 

Neste caso, elaboramos anteriormente37 um rol de temas a partir dos 
quais têm sido orientados os trabalhos do GHEMAT – Grupo de Pesquisa 
de História da Educação Matemática no Brasil (www.unifesp.br/centros/ghe-
mat). Lançaremos mão desse estudo anterior para a caracterização dos diálo-
gos intra-grupo. 

Desde logo, cabe a reafirmação: o GHEMAT considera a história da 
educação matemática um tema dos estudos históricos, uma especificidade 
da História da Educação, o que o coloca como integrante da quarta vertente 
anteriormente caracterizada, no texto Trends... Esse posicionamento implica a 
necessidade de apropriação e uso do ferramental teórico-metodológico elabo-
rado por historiadores para escrita da História. Isso significa considerar que o 
aparato conceitual utilizado pelas clássicas pesquisas da História da Matemática; 
bem como os aportes levados em conta pela Didática da Matemática, dentro 
do estudo dos processos de ensino e aprendizagem da disciplina no tempo 
presente; e, ainda, a elaboração de cunho filosófico sobre a produção histórica 
não dão conta, relativamente às bases utilizadas no GHEMAT, de tratar de 
forma adequada o estudo do passado da educação matemática, seja ele o mais 
longínquo ou próximo de nossos dias. 

Em termos do diálogo com os historiadores observa-se que já foi ultra-
passado o tempo em que a escrita da história era pensada como algo que bus-
cava retratar o passado, sendo dele cópia fiel. Desde, pelo menos, os anos 1970, 
quando surgem trabalhos fundamentais de historiadores como Paul Veyne e 
Michel de Certeau, a história passa a ser uma forma de representar o passado, 
sendo essa representação feita por meio de uma narrativa. Assim, “o discurso 
histórico, em si mesmo, pretende dar um conteúdo verdadeiro (que depende 
de sua verificação), mas sob a forma de uma narração” (De CERTEAU apud 
CHARTIER, 2007, p. 21) ou, dito de outro modo, nas palavras de Carlo 
Ginzburg, citado por Roger Chartier: se reconhece a ‘dimensão retórica ou 
narrativa da escrita da história, sem que isso implique, de modo algum, negar 
a condição de que a história possa significar um conhecimento verdadeiro, 

37 Trata-se do texto Valente (2013): “Oito temas sobre história da educação matemática” 
publicado na REMATEC –  Revista de Matemática, Ensino e Cultura.
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construído a partir de provas e de controles’ (Ginzburg apud Chartier, 2007, 
p. 23).

Essa caracterização, ao que parece, leva a uma enorme mudança no modo 
de entender o trabalho do historiador. A ele não cabe mais coletar fatos do 
que ocorreu noutros tempos, descrevendo-os consoante os documentos que 
encontra. Seu ofício é o de construir esses fatos.

Quando se ultrapassa a ideia de que a história não é uma cópia do que 
ocorreu no passado, mas sim uma construção do historiador, a partir de ves-
tígios que esse passado deixou no presente, passa-se a tratar a história como 
uma produção. Será ofício do historiador produzir fatos históricos apresen-
tando-os sob a forma de uma narrativa.

Assim, no diálogo com os historiadores, o Grupo entende que a produção 
em história da educação matemática elabora uma representação sobre o pas-
sado da educação matemática. Não qualquer representação, mas aquela cons-
truída pelo ofício do historiador.

Os diálogos do Grupo com os historiadores, com os historiadores da edu-
cação, têm, ainda, uma especificidade: privilegiam a História Cultural. Neste 
caso, lançam mão, sobretudo, dos estudos do pesquisador Roger Chartier. No 
uso dos estudos desse historiador, o GHEMAT orienta as suas pesquisas para 
a produção de uma história cultural da educação matemática. 

Em A história cultural – entre práticas e representações, uma de suas obras 
– talvez das mais conhecidas e utilizadas por pesquisadores da história da edu-
cação no Brasil – Roger Chartier, desde o título, parece já tentar esclarecer do 
que trata o ofício do historiador cultural: será ele um trabalho que se situa 
“entre práticas e representações”. Para chegar a essa síntese, Chartier irá pau-
latinamente levar o leitor, de considerações amplas sobre a história e a sua 
transformação ao longo dos últimos tempos, aos conceitos e ferramentas inte-
lectuais necessários ao entendimento da problemática do “mundo como repre-
sentação”. Assim é que, na Introdução de sua obra, Chartier menciona como 
pensa a história cultural: “A história cultural, tal como a entendemos, tem por 
principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos 
uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. (1990, p. 
16-17). 



E como a realidade social é construída, pensada, dada a ler? Chartier vai 
desenvolver nesse texto uma categoria fundamental para essa análise. Trata-se 
do conceito de representação. A elaboração desse conceito passa inicialmente 
por aquilo que ele não é. Pela contraposição àquilo que já estava posto numa 
historiografia anterior àquela da história cultural. Assim, o conceito de repre-
sentação supera os debates historiográficos que contrapunham objetividade 
das estruturas (que seria o terreno da história mais segura, aquela que, manu-
seando documentos seriados, quantificáveis, reconstrói as sociedades, tais 
como eram na verdade) e subjetividade das representações (que estaria ligada 
uma outra história, dirigida às ilusões de discursos distanciados do real). Tal 
clivagem atravessou profundamente a história, mas também outras ciências 
sociais, como a sociologia ou a etnologia, opondo abordagens estruturalistas 
e perspectivas fenomenológicas, trabalhando as primeiras em grande escala 
sobre as posições e relações dos diferentes grupos, muitas vezes identificados 
com classes, e privilegiando as segundas o estudo dos valores e dos comporta-
mentos de comunidades mais restritas, frequentemente consideradas homogê-
neas. (CHARTIER, 1990, p. 18).

Superar a história estruturalista parece, hoje, algo já consolidado. Todo o 
movimento que toma conta dos diferentes saberes durante décadas no século 
XX, inclusive da Matemática, entrou em refluxo nas décadas finais do século 
passado. Talvez o que deva ficar mais nítido seja a superação da outra vertente 
que se confrontava com o estruturalismo a partir do que Chartier chama de 
“subjetividade das representações”. Ultrapassar o modo de pensar nas repre-
sentações como esquemas psicológicos, subjetivos, sejam eles coletivos ou 
individuais, vai levar o autor a dedicar muitas páginas em sua obra. 

Mas, então, o que é representação? Chartier em alusão à ultrapassagem 
do caráter de subjetividade que a princípio poder-se-ia atribuir ao conceito, 
dá-lhe outra substância ao afirmar que:

Mais do que o conceito de mentalidade, ela (a noção de representação) per-
mite articular três modalidades da relação com o mundo social: em primeiro 
lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que produz as configura-
ções intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é contraditoriamente 
construída pelos diferentes grupos; seguidamente, as práticas que visam fazer 
reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no 
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mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as 
formas institucionalizadas e objetivadas graças às quais uns “representantes” 
(instâncias coletivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível e perpe-
tuada a existência do grupo, da classe ou da comunidade. (CHARTIER, 1990, 
p. 23), (CHARTIER, 2006, p. 83-84).

Pensar assim a relação com o mundo social, isto é, por meio das represen-
tações, coloca em cena, de acordo com Chartier, a discussão sobre como lida-
mos com as representações. Se ao nos relacionarmos com a realidade fazemos 
isso por meio de representações, como operamos com elas? Como fazemos 
uso das representações? 

Para responder a tais questões, Chartier traz para seu trabalho o que ali-
cerçou empiricamente as suas investigações: os estudos históricos sobre o livro 
e a leitura:

A problemática do «mundo como representação», moldado através das séries 
de discursos que o apreendem e o estruturam, conduz obrigatoriamente a 
uma reflexão sobre o modo como uma figuração desse tipo pode ser apro-
priada pelos leitores dos textos (ou das imagens) que dão a ver e a pensar o 
real. Daí, neste livro e noutros, mais especificamente consagrados às práticas 
de leitura, o interesse manifestado pelo processo por intermédio do qual é 
historicamente produzido um sentido e diferenciadamente construída uma 
significação. (CHARTIER, 1990, p. 24).

A preocupação com a recepção e com o uso das representações levou 
o autor a lançar mão de outro conceito-chave para seu arcabouço teórico: o 
conceito de apropriação. Será por meio dessa categoria teórica dada a possi-
bilidade de compreender como se dão os processos criativos de consumo das 
representações. Esse conceito é considerado por Chartier do seguinte modo: 

A apropriação, tal como a entendemos, tem por objetivo uma história social 
das interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que 
são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as 
produzem. (CHARTIER, 1990, p. 26).



Assim, os conceitos de representação, prática e apropriação constituirão 
para Chartier os elementos fundamentais dos estudos que pretendem tratar de 
uma história cultural.

Feita essa visita rapidíssima aos estudos de Roger Chartier, cabe retomar 
como o diálogo com esse autor enseja a produção de uma história cultural da 
educação matemática.

Mesmo correndo sério risco de simplificar em demasia assunto tão com-
plexo, cabe a interrogação do que deveria tratar uma tal “história cultural da 
educação matemática”. Como resposta – e aqui sim, o risco de reduzir muito 
o tema – poder-se-ia dizer que os estudos históricos culturais da educação 
matemática deveriam caracterizar-se pelas pesquisas que intentam saber como 
historicamente foram construídas representações sobre os processos de ensino 
e aprendizagem da Matemática e de que modo essas representações passaram 
a ter um significado nas práticas pedagógicas dos professores em seus mais 
diversos contextos e épocas.

Face a essa exposição, por certo, uma questão importante é a de indagar 
em que medida os trabalhos do GHEMAT têm elaborado uma história cultu-
ral da educação matemática. Trata-se, sem dúvida, de uma auto avaliação. E 
ela aponta para diferentes níveis de realização desse objetivo. Não cabe um sim 
ou um não. Certamente as condições de produção interferem decisivamente 
nos níveis alcançados. Elas envolvem a experiência de cada pesquisador e o 
tempo disponível de elaboração de cada trabalho, dentre tantos outros fato-
res. De todo modo, a possibilidade de pesquisas serem realizadas em grupo, 
que somem pesquisadores em diferentes etapas de sua carreira profissional, 
reunidos em torno de temáticas definidas de pesquisa, tem favorecido o esta-
belecimento de diálogos muito frutíferos. Elaboração e discussão coletiva de 
problemas de pesquisa, organização conjunta para o levantamento e organiza-
ção das fontes de investigação, leitura crítica das produções parciais são ingre-
dientes desse diálogo. Para além disso, está o desafio de melhor contribuir com 
a Educação Matemática. Em que medida a dimensão histórica de análise da 
educação matemática é fundamental para a Educação Matemática? O Grupo 
tem formulado respostas para a questão em sentido amplo, como se lê abaixo:

O trabalho do historiador da educação matemática refere-se àquele de 
construção de ultrapassagens de relações ingênuas, míticas, românticas e 
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memorialísticas sobre as práticas do ensino de matemática realizadas nou-
tros tempos. A utilidade de sua produção – cujo resultado é uma história da 
educação matemática – é a de considerar que, um professor de matemática 
que mantenha uma relação a-histórica com os seus antepassados profissionais 
possa, com a apropriação dessa história, se relacionar de modo menos fanta-
sioso e mais científico com esse passado. Isso tende a alterar as suas práticas 
cotidianas, que passam a ser realizadas de modo mais consistente (VALENTE, 
2013, p. 28).

O desafio, no entanto, permanece em termos mais específicos. Um exem-
plo importante, já citado anteriormente, indica possibilidades bem interessan-
tes38. Em que medida, para o professor de Cálculo, tem relevância conhecer a 
trajetória de constituição de sua disciplina? 

Votos para o futuro do passado da 
educação matemática brasileira

Nestas palavras finais caberia um olhar para o futuro. Fazer votos de que 
haja diálogos mais e mais produtivos sobre o passado da educação matemática. 
E esses votos não devem ser lidos como uma vontade retórica, sem acento 
nas possibilidades concretas. De fato, o futuro já começou. A realização do I 
CIHEM e do I ENAPHEM demonstra isso. E, mais recentemente ainda, a rea-
lização do XI ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática39 que teve, 
dentre os quatro eixos organizadores do Encontro, o de história da educação 
matemática. 

As possibilidades de ampliação dos diálogos trans-inter-intra estão dadas: 
para os diálogos internacionais, a necessidade de construção de projetos de 
pesquisa que envolvam diferentes países e grupos de pesquisa brasileiros; para 
diálogos nacionais, uma maior troca entre os grupos, para além dos encontros 

38 Retome-se o artigo de Oliveira & Raad (2012). 
39 O XI ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática reuniu cerca de 4500 parti-

cipantes, entre os dias 18 a 21 de julho, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
organizando-se em quatro grandes eixos para apresentação de trabalhos. O eixo “his-
tória da educação matemática” estruturou-se em seis subeixos: história da educação 
matemática e cultura; história da educação matemática e matemática; história da 
educação matemática e filosofia; história da educação matemática e formação de 
professores; história da educação matemática e história; história da educação mate-
mática e fontes de pesquisa. Os Anais do evento poderão ser consultados no endereço: 
http://sbem.bruc.com.br/XIENEM/.



nacionais, estreitando os contatos cotidianos entre pesquisas e pesquisado-
res: chamamento de pesquisadores de diferentes grupos para participarem de 
seminários internos, bancas de mestrado, de doutorado e mesmo de trabalhos 
ligados à história da educação matemática, feitos como monografias de con-
clusão de curso; montagem de encontros nos programas de pós-graduação 
que reúnam pesquisadores de diferentes linhagens teórico-metodológicas para 
debate de um mesmo tema importante para a história da educação matemá-
tica; compartilhamento de bases de dados de pesquisas demonstrando que o 
que caracteriza a importância de um trabalho não é a exclusividade das fontes, 
mas o conhecimento que se pode construir a partir delas, dentre tantas outras 
iniciativas. 

Por fim, um tema desafiador é a expansão do diálogo para além-frontei-
ras dos idiomas português e espanhol. Urge uma inserção maior nos ICME, 
nas Conferences etc., mas, uma inserção produtiva, que seja fruto de trabalho 
menos individual e mais de apresentação de resultados de pesquisa comparti-
lhada com vários pesquisadores. Isso irá nos inserir no movimento da história, 
da produção historiográfica contemporânea que vem buscando elaborar uma 
“história global não globalizante”, no dizer do historiador Patrick Boucheron 
(BOUCHERON; DELALANDE, 2013). Caso contrário, quem estará disposto 
a gastar fortunas e tempo para atravessar mares, países e cidades, ter dez minu-
tos de apresentação de um tema particularíssimo, sem qualquer troca e debate 
– sem qualquer diálogo – em terras do Japão, Coréia, Noruega e tantas outras 
longínquas plagas?
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3.2. Como e com quem os pesquisadores brasileiros 
vêm travando diálogo para o desenvolvimento das 
pesquisas em história da educação matemática?

Antonio Miguel – UNICAMP

Desde o final da década de 1990, vários metaestudos acadêmicos de 
cunho historiográfico têm trazido contribuições diretas ou indiretas à discus-
são em torno da questão que será objeto de consideração neste texto, qual seja, 
a que interroga acerca de como e com quem os pesquisadores brasileiros vêm 
travando diálogo para o desenvolvimento das pesquisas no campo da história 
da educação matemática. 

Cada um desses metaestudos – quer quando desenvolvidos em quadros 
mais amplos de análise envolvendo toda a produção acadêmica brasileira em 
educação matemática (Fiorentini, 1994; Melo, 2006), quer quando em quadros 
mais específicos envolvendo, juntos ou separadamente, o campo da história da 
matemática, o da história na educação matemática e o da história da educação 
matemática (Miguel, 1999; Baroni & Nobre, 1999; Miguel & Miorim, 2002a; 
Miguel & Miorim, 2002b; Miorim, 2005; Garnica, 2005; Sad, 2005; Souza, 
2006; Gomes & Brito, 2009; Souto, 2010; Valente, 2010; Dias, 2012; Miguel & 
Miorim & Brito, 2013) -, ao mesmo tempo em que iluminam, de algum modo, 
a questão aqui em consideração, mostram-se também controversos, devido à 
atuação limitativa de um ou mais fatores. 

Dentre outras, algumas das limitações que se impõem a esses metaestu-
dos advém da necessidade sempre polêmica de: restrição, categorização e sele-
ção da natureza das fontes nas quais eles se baseiam; delimitação temporal das 
fontes nas quais eles se baseiam; definição de critérios fundamentados para a 
construção de descritores pertinentes de análise que permitam a tomada de 
decisão em relação ao descarte ou inclusão de trabalhos em uma ou mais de 
uma  dessas categorias; consideração da natureza dubitativa e sempre aberta 
à contestação que envolve todo empreendimento classificatório e analítico, 
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quer em relação aos propósitos político-acadêmicos por eles visados, quer em 
relação às balizas demarcatórias por eles constituídas, quer ainda no que diz 
respeito aos pontos de vista e perspectivas metódico-conceptuais orientadoras 
das análises das próprias fontes selecionadas. Penso ser dentro desse quadro 
limitativo que deveriam ser vistos tanto os resultados dos metaestudos histo-
riográficos já realizados, como também, os  do que aqui faremos.

Uma primeira limitação do metaestudo historiográfico que aqui apresen-
tamos diz respeito à natureza situada e tópica do corpus que tomamos como 
referência para a abordagem da questão aqui em foco. Tal corpus é exclusiva-
mente constituído pelos 9 primeiros de um conjunto de 33 textos incluídos na 
modalidade “Comunicações Orais”, tal como foram publicados digitalmente 
no CD dos Anais I Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação 
Matemática (I ENAPHEM-2012), realizado no período de 01 a 03 de novem-
bro de 2012, na cidade de Vitória da Conquista (BA). Esta opção delimitadora 
deixa, portanto, de fora: os dois textos das sessões de abertura e de encerra-
mento do Encontro, apresentados, respectivamente, pela professora Maria 
Ângela Miorim e pelo professor Gert Schubring; os 20 textos apresentados nas 
mesas redondas, por professores convidados a delas participarem; os 44 textos 
apresentados oralmente dentro da modalidade de “Comunicações via Pôster”, 
bem como os demais 24 textos apresentados na modalidade “Comunicações 
Orais”, ainda que rastros de significação destes últimos textos possam ser acu-
sados em alguns de nossos comentários. 

Assim, para se ter uma ideia da natureza restrita e situada desta base, quer 
em relação ao que foi apresentado e discutido no próprio ENAPHEM-2012, 
quer em relação à produção acadêmica brasileira mais ampla no campo da 
História da Educação Matemática, remetemos o leitor ao site (www.fe.unicamp.
br/hifem/html) do Grupo de Pesquisa em História, Filosofia e Educação 
Matemática (HIFEM), da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), no qual  poderá ser acessada uma lista – senão com-
pleta, pelo menos bastante representativa – da produção acadêmica brasileira 
de teses e dissertações que os professores organizadores da lista40 incluíram 
no campo de investigação da história da educação matemática. Tal lista apre-

40 Os professores responsáveis pela organização dessa lista são: Maria Ângela Miorim (FE-
UNICAMP), Arlete de Jesus Brito (UNESP – Rio Claro) e Antonio Miguel (FE-UNICAMP). Uma 
análise mais exaustiva dessa produção – ainda que também limitada em vários aspectos 
– pode ser acessada pelo leitor na referência (Miguel & Miorim & Brito, 2013).   



senta os títulos, autores e resumos de 204 trabalhos acadêmicos defendidos, no 
Brasil, no período de 1984 a 2010.

Ainda que o corpus com o qual dialogaremos neste texto tenha sido cons-
tituído com base em textos produzidos em resposta direta ao chamado de um 
primeiro encontro nacional autônomo e especificamente voltado à pesquisa 
em história da educação matemática no Brasil, ocorrido em 2012, nós não ire-
mos aqui considerá-lo dentro de um quadro estatístico a partir do qual pudesse 
parecer legítimo tomá-lo como uma amostra representativa de qualquer uni-
verso mais amplo de produções acadêmicas relativas à pesquisa brasileira no 
campo da história da educação matemática. Em outras palavras, não temos a 
pretensão de estender ilegitimamente as nossas considerações baseadas nesse 
corpus restrito para qualquer outro domínio fora desse próprio corpus. 

Em vez disso, o nosso propósito bem mais modesto é constituir um 
procedimento metódico personalizado e diferenciado daqueles já acionados 
pelos metaestudos aqui referidos e fazê-lo operar sobre o corpus restrito das 
9 comunicações eleitas, tanto para ilustrar o seu modo de operar quanto para 
expor ao exame crítico a efetividade dessa própria operação, através dos efeitos 
performáticos que ela deverá produzir. É, portanto, com base nesse procedi-
mento metódico em ação – que passamos a caracterizar a seguir – que iremos 
considerar a questão do com quem e do como os pesquisadores brasileiros 
vêm travando diálogo para o desenvolvimento de suas pesquisas em história 
da educação matemática. 

Num primeiro momento, procedemos à leitura dos 9 textos, com o pro-
pósito de identificar as respectivas questões focais de investigação ou consi-
deração de cada um deles. Neste primeiro passo, descartamos a necessidade 
de se distinguir entre textos que narravam uma pesquisa particular completa 
– em processo ou já concluída –, aspectos específicos tomados como foco de 
consideração no texto, motivada ou não pela realização de tais pesquisas e a 
própria pesquisa realizada ou ainda inconclusa. A renúncia a um tal tipo de 
distinção baseia-se no pressuposto de inspiração wittgensteiniana de que reali-
zar efetivamente uma pesquisa acadêmica e narrá-la oralmente ou por escrito, 
embora sejam modos distintos de se encenar a linguagem em tempos distin-
tos e em diferentes situações contextuais orientadas por diferentes propósitos, 
são encenações que, embora condicionadas por regras diversas e nem sempre 
explícitas ou identificáveis, são regras que mantêm entre si semelhanças de 
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família por orientarem modos de se praticar normativamente a pesquisa em 
um mesmo campo científico-acadêmico de atividade humana. 

O segundo momento de nosso procedimento metódico consistiu em 
identificar, nos textos de nosso corpus, todas as passagens em que os seus auto-
res faziam referência explícita a autores de outros textos. O pressuposto que 
orientou essa necessidade de identificação foi o de que tais remissões explícitas 
consistem em estratégias discursivas diversificadas acionadas por esses auto-
res para se produzir efeitos de sustentabilidade e autolegitimação das próprias 
encenações  historiográficas da linguagem praticadas em seus textos, uma vez 
que tais encenações acham-se inevitavelmente condicionadas (no sentido nor-
mativo de orientação, mas não de obrigação) por normas nem sempre objeti-
vas, consensuais e identificáveis que orientam as ações no interior do próprio 
campo de atividade humana – o da pesquisa acadêmica em história da educa-
ção matemática – no qual e para o qual esses textos foram produzidos. O pro-
pósito da identificação dessas remissões ou envios citacionais foi o de incluir 
os autores citados em um ou mais dos seguintes três Campos Dialógicos 
Referenciais (CDR) não necessariamente disjuntos:

•	 Campo	Dialógico	 Situado	 (CDS)	 –	Neste campo, incluímos todos 
os autores (historiadores, educadores, sociólogos, políticos, juristas, 
jornalistas, antropólogos, filósofos, religiosos, militares, engenheiros, 
artistas, poetas, escritores, linguistas, matemáticos, físicos, biólogos, 
etc.) explicitamente citados nos textos de nosso corpus em conexão 
estrita à questão focal ou tópica neles considerada. Além disso, só 
incluímos neste campo autores cujas citações são feitas por adesão, 
isto é, para se valorizar certos enunciados, convicções, crenças ou pon-
tos de vista  informativos e/ou metódico-conceptuais situados estrita-
mente pertinentes ao modo como é constituída a especificidade tópica 
e temática da questão focal em cada texto do corpus. Assim, esta iden-
tificação e inclusão por distinção só pode ser feita através de um leitura 
de cada texto orientada pelo propósito de neles se constatar enuncia-
dos informativos e/ou metódico-conceptuais situados por adesão – isto 
é, indutores de um certo modo situado de se ver e tratar a questão focal 
em cada texto -, constituintes do que aqui denominamos a Gramática41 
Situada por Adesão (GSA) de cada texto.

41 A palavra “gramática” está sendo aqui utilizada de um modo personalizado – porém, 
inspirado em modos nem sempre consonantes como o filósofo Ludwig Wittgenstein o 



•	 Campo	Dialógico	Genérico	(CDG)	–	Neste campo, incluímos todos 
os autores (historiadores, educadores, sociólogos, políticos, juristas, 
jornalistas, antropólogos, filósofos, religiosos, militares, engenheiros, 
artistas, poetas, escritores, linguistas, matemáticos, físicos, biólogos, 
etc.) explicitamente citados por adesão, nos textos de nosso corpus, 
e cujas remissões são feitas para se valorizar certos enunciados, con-
vicções, crenças ou pontos de vista informativos e/ou metódico-con-
ceptuais de caráter amplo ou genérico relativos à história, à filosofia, à 
educação, à matemática, à sociedade, à política, à cultura, à linguagem, 
à pesquisa, etc., mas não estritamente conectados à questão focal ou 
tópica sob consideração. Do mesmo modo como procedemos em rela-
ção ao CDS, a identificação e inclusão por distinção no CDG só pode 
ser feita através de uma leitura de cada texto orientada pelo propósito 
de, nele, se constatar enunciados informativos e/ou metódico-concep-
tuais genéricos por adesão – isto é, indutores de um certo modo metó-
dico-conceptual genérico (mas, nem por isso, menos importante para a 
condução da pesquisa e/ou para a produção do texto que a encena) de 
se ver e tratar a questão focal em cada texto -, constituintes do que aqui 
denominamos a Gramática Genérica por Adesão (GGA) de cada texto.

•	 Campo	 Dialógico	 Arquivístico	 (CDA)	 –	 Neste campo, incluímos 
todos os autores (historiadores, educadores, sociólogos, políticos, 
juristas, jornalistas, antropólogos, filósofos, religiosos, militares, 
engenheiros, artistas, poetas, escritores, linguistas, matemáticos, físi-
cos, biólogos, etc.) ou fontes arquivísticas explicitamente citados nos 
textos de nosso corpus, pelo fato de suas obras (de qualquer natureza 
e mobilizadas através de qualquer tipo de suporte) terem sido consi-
deradas, pelos próprios autores desses textos, fontes documentais das 
pesquisas por eles realizadas. Neste caso, ainda que seja possível que o 

fez em seus escritos – sobretudo para significar o conjunto não essencialista e, portanto, 
variável de enunciados, nem sempre identificáveis de forma clara e incontroversa, que 
orientam o sentido das ações na encenação de um jogo de linguagem (ou prática 
cultural) em um determinado contexto de atividade humana. Segundo Glock (1998, p. 
195, itálicos do autor), para Wittgenstein, “a gramática determina que espécie de ob-
jeto alguma coisa é, uma vez que especifica o que pode ser dito com sentido sobre 
ele. [...] A resposta à pergunta socrática “O que é X?” não nos é dada pelo exame de 
essências (objetos mentais ou abstratos), mas pelo esclarecimento do significado de “X” 
que é fornecido pelas regras para o uso de “X””. Para o primeiro Wittgenstein, “des-
confiar da gramática é o primeiro requisito para se fazer filosofia” (apud Glock, 1998, p. 
193). E, também, poderíamos acrescentar, para se fazer historiografia  e metaestudos 
historiográficos.
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pesquisador estabeleça uma relação crítica com alguns autores do cor-
pus ou base documental de sua pesquisa, julgamos não ser pertinente, 
no espírito de nossa análise, estabelecer uma distinção entre citações 
por adesão ou por crítica. Nesse sentido, como todos os enunciados 
informativos e/ou metódico-conceptuais mobilizados pelos autores 
dos textos de nosso corpus – quer por adesão, quer por crítica – cons-
tituem campos de diálogo internamente delimitadores do alcance 
das significações produzidas para a questão focal da pesquisa, todos 
eles, indistintamente, foram por nós vistos como constitutivos do 
que aqui denominamos a Gramática Arquivística (GA) de cada texto. 
Entretanto, os metaenunciados arquivísticos relativos a concepções, 
constituição, papel e poder do próprio arquivo em relação à pesquisa 
particular em foco e/ou à pesquisa acadêmica em geral no campo da 
historiografia da educação matemática não foram incluídos na GA de 
cada texto, mas sim, no CDG. 

Foi com essa atitude metódico-gramatical que lidamos com a questão 
focal deste nosso texto. Um enunciado gramatical central desta nossa atitude 
foi o de que os modos como os autores dos textos de nosso corpus mobili-
zam outros autores não podem ser vistos como homogêneos, uma vez que 
tais modos de citar autores diferentes ou, até mesmo, um mesmo autor, nem 
sempre são orientados por propósitos semelhantes. 

Para ilustrar esse ponto de vista, vamos considerar o texto de Duarte 
(2012), incluso em nosso corpus, cuja questão focal consiste em investigar as 
tendências pedagógicas disseminadas por manuais de pedagogia e metodo-
logia da matemática no Brasil. Dentre os vários autores por ela mobilizados 
em seu texto, vamos aqui considerar apenas três: Roger Chartier, José Carlos 
Libâneo e Felippe Nery Collaço. 

Como se pode observar no seguinte extrato do texto de Duarte, a refe-
rência a Chartier é feita com o propósito implícito de se buscar legitimidade 
metódico-conceptual não só para a justificação da adequação da questão focal 
submetida à investigação, como também, para a pertinência da inclusão de 
manuais de pedagogia e metodologia no corpus de sua pesquisa:

Para Chartier, textos de pedagogia, didática, metodologia e prática de ensino, 
buscam exercer a instrução e o controle do trabalho pedagógico, visto que 



produzem modelos que circulam no campo educacional. Essas obras podem 
revelar o conjunto de regras e práticas pelas quais a Matemática escolar for-
maliza seu processo de escolarização. Assim sendo, encontram-se diretamente 
relacionados às práticas culturais, entendidas como formas de percepção do 
mundo pelas quais os agentes sociais justificam suas escolhas, produzem 
estratégias e práticas (Duarte, 2012, p. 2). 

Nesse sentido, o modo como Duarte mobiliza Chartier no seu texto nos 
autoriza a inseri-lo no CDG, uma vez que o tipo genérico de aporte metó-
dico-conceptual sugerido por essa mobilização pode ser incluído no amplo 
domínio das crenças relativas à educação escolar e aos processos e práticas de 
escolarização. 

O fato de Duarte ter decidido investigar tendências pedagógicas da edu-
cação matemática escolar em manuais, com base em uma classificação que já 
havia sido anteriormente proposta por Libâneo para o contexto mais amplo da 
educação escolar em geral, nos autoriza a dizer que Duarte mobiliza Libâneo 
de um modo situado e estritamente conectado à questão focal de sua pesquisa 
e, portanto, a incluir este autor no CDS de seu texto. Mas ela também mobiliza 
este mesmo autor de outra maneira em seu texto, qual seja, para sugerir ao lei-
tor um modo de usar e significar a própria palavra “metodologia”, delimitando 
o seu alcance no terreno da pesquisa acadêmica:

Vale lembrar que, para Libâneo, a metodologia diz respeito ao estudo dos 
métodos e a um conjunto de procedimentos que permitem investigar as 
diversas ciências, relativamente aos seus fundamentos, validade e técnicas 
(Duarte, 2012). 

Este outro modo de Duarte mobilizar Libâneo sugere ao leitor o seu 
endosso – dentre outros posicionamentos possíveis – a um ponto de vista 
metódico-conceptual de caráter amplo ou genérico relativo a modos de se con-
duzir a pesquisa acadêmica no campo da história da educação matemática, o 
que nos autoriza a incluir este mesmo autor agora no CDG do texto de Duarte. 
Entretanto, como este modo genérico e amplo de significar a palavra “metodo-
logia” é também empregado por Duarte na análise situada dos próprios modos 
como os conhecimentos pedagógicos são encenados nos manuais de pedago-
gia e metodologia da matemática que fizeram parte do corpus da sua pesquisa, 
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então, este novo uso nos autoriza a incluir Libâneo também no CDS do seu 
texto.

Por sua vez, o modo como Duarte dialoga com Felippe Nery Collaço nos 
autoriza a inserir este autor no CDA (Campo Dialógico Arquivístico) do seu 
texto, uma vez que ela o mobiliza com o único propósito de ilustrar e justificar 
a inserção da obra referida deste autor em uma classe de manuais de Pedagogia 
e Metodologia identificada, com base em Libâneo, como sendo de “tendência 
pedagógica tradicional”:

Para exemplificar a tendência pedagógica tradicional, toma-se a obra de 
autoria de Felippe Nery Collaço, intitulada “Arithmetica prática: para uso das 
escolas primarias de ambos os sexos”, em sua décima sexta edição, datada de 
1888. A forma utilizada pelo autor é a de perguntas e respostas, mantida em 
todo o livro. Como se pode verificar no trecho:

P. O que se entende por Arithmética?
R. A sciencia que trata dos números.
P. De quantas partes se compõe a Arithmética?
R. De duas, uma theorica e outra pratica.
P. Do que trata a primeira d’estas partes?
R. Da natureza e propriedade dos números, assim como das leis que os 
regem(Collaço, 1888, p. 1).
(Duarte, 2012, p. 4). 

A fim de dar visibilidade mais detalhada à atitude metódico-gramatical 
com base na qual exploramos a questão do como e do com quem os pesquisa-
dores brasileiros vêm travando diálogo para o desenvolvimento das pesquisas 
em história da educação matemática, vamos, em seguida, realizar uma descri-
ção sinóptica do texto de Andréia Dalcin (Dalcin, 2012), também incluso em 
nosso corpus, inscrevendo-o nesta nossa gramática metódica.

A questão Focal do texto de Dalcin é a discussão relativa aos usos e à 
pertinência dos usos da fotografia como fonte para pesquisas em história da 
educação matemática, com base em pesquisas sobre memória da educação e a 
vida de professores de matemática no estado de Mato Grosso. Para isso, Dalcin 
estabelece um pertinente Campo Dialógico Situado (CDS) constituído pelos 
seguintes autores e obras: 



KOSSOY, Boris. “Realidades e Ficções na Trama fotográfica”.

BORGES, Maria Eliza Linhares. “História & Fotografia”.

BARTHES, Roland. “O óbvio e o obtuso: ensaios sobre fotografia, cinema, 
pintura, teatro e música”.

BURKE, Peter. “Testemunha ocular: história e imagem”. 

BOURDIEU, Pierre e BOURDIEU, Marie-Claire. “O Camponês e a Fotografia”.

DALCIN, A. “Cotidiano e práticas salesianas no ensino de matemática entre 
1885 1929 no Colégio Liceu Coração de Jesus de São Paulo: construindo uma 
história”.

HOFFMAN, M. L. “Guardião de imagens: “memórias fotográficas” e a relação 
de pertencimento de um pioneiro com Londrina”. 

LE GOFF, Jacques. “História e Memória”.

OLIVEIRA, Lúcia Helena M. M.; GATTI JÚNIOR, Décio. “História das insti-
tuições educativas: um novo olhar historiográfico”. 

Com base no que é explicitamente dito no texto de Dalcin, podemos 
identificar os seguintes enunciados integrantes de sua Gramática Situada por 
Adesão (GSA): 

•	 Fotografias	 podem	 revelar	 não	 somente	 artefatos	 do	 passado,	 mas	
também sua organização.

•	 Fotografias	são	meios	que	eternizam	momentos	solenes	e	intensos	da	
vida social, em que o grupo reafirma a sua unidade.

•	 Mais	do	que	documento	a	fotografia	é	monumento,	pois	é	um	legado	
da memória coletiva.

•	 As	 fotografias	 têm	o	poder	de	nos	 fazer	 	refletir	sobre	a	experiência	
vivenciada por outros.

•	 As	 fotografias	 exercem	 um	 papel	 positivo	 na	 pesquisa	 historiográ-
fica pois revelam histórias latentes adormecidas na memória dos 
entrevistados. 
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•	 As	fotografias	não	são	apêndices	figurativos	do	texto;	podem	ser	usa-
das como documentos que informam sobre a cultura material de uma 
comunidade em um determinado período histórico.

•	 A	fotografia	é	uma	linguagem	não	verbal	dotada	de	sintaxe,	semântica	
e intencionalidades próprias. Não é um retrato exato e fiel da realidade, 
mas uma forma simbólica que atribui significados às representações e 
ao imaginário social.

•	 A	fotografia	é	polissêmica;	pressupõe	significados	flutuantes	e	admite	
uma pluralidade de possibilidades de interpretações. Ela não é apenas 
registro expressivo da aparência, e por ser fonte de ambiguidades, não 
corresponde necessariamente à verdade histórica. 

•	 O	uso	de	fotografias	na	pesquisa	historiográfica	requer	que	ela	seja	tra-
tada metodicamente. Cabe ao pesquisador “interrogar” a fotografia a 
fim de obter informações seguras sobre o fotógrafo, o contexto de cria-
ção da foto, a variedade das intenções explicitas e ocultas, bem como 
considerar o “não dito”, as ideologias e os códigos culturais de quem a 
produziu.

Por sua vez, podemos caracterizar o Campo Dialógico Genérico (CDG) 
do texto de Dalcin como sendo composto pelos seguintes autores e obras:

CARDOSO, Virgínia Cardia. “A cigarra e a formiga: uma reflexão sobre edu-
cação matemática brasileira na primeira década do século XXI”.

MIGUEL e MIORIM, 2002. “História da Matemática: uma prática social de 
investigação em construção”.

GINZBURG, Carlo. “Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: 
GINZBURG, C. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história”.

LE GOFF, Jacques. “História e Memória”.

Podemos identificar também os seguintes enunciados integrantes da 
Gramática Genérica por Adesão (GGA) do texto aqui em foco:

•	 O	campo	de	pesquisa	em	história	da	educação	matemática	 investiga	
a atividade matemática na história, exclusivamente em suas práticas 



pedagógicas de circulação e apropriação do conhecimento matemático 
e em práticas sociais de investigação em educação matemática;

•	 A	história	é	uma	prática	humana	e,	enquanto	humanos	nos	colocamos	
dialeticamente como parte e em relação com as coisas do mundo.

•	 O	diálogo	com	outros	campos	de	investigação	possibilita	uma	melhor	
compreensão da totalidade do ato educativo, do qual as práticas mate-
máticas e a formação de professores também são parte constitutiva.

•	 Embora	a	realidade	seja	opaca,	tanto	os	documentos	escritos	como	as	
fotografias, sob o ponto de vista da análise histórica, nos apresentam 
evidências, sinais e indícios que permitem decifrar a questão que se 
investiga, através do estabelecimento de conexões entre esses indícios. 
Assim, o paradigma indiciário de Ginzburg se mostra útil para a aná-
lise desses dois tipos de documentos. Na busca por indícios, o histo-
riador se assemelha a um médico que, na análise dos sintomas, busca 
identificar a doença sem nunca atingi-la, sendo assim, o conhecimento 
histórico é indireto, indiciário, conjectural. 

Finalmente, constatamos a referência aos seguintes autores e obras que 
incluímos no Campo Dialógico Arquivístico (CDA) do texto em foco:

ARAUJO, Glauce da Silva. “As praticas de estágio de um curso de formação de 
professores de matemática, memória, narrativas e fotografias”.

DALCIN, Andréia; SILVA, Adailton; SANTOS, Vinícius M.P. “Memórias do 
Curso de Licenciatura em Matemática da Unemat de Barra do Bugres”.

OENNING, Renata A. dos Santos. “História da Educação Matemática no 
Mato Grosso: Guarantã do Norte”. 

No caso particular do texto de Dalcin, é este último enunciado ginzbur-
giano que parece estabelecer uma conexão metodológica entre a GSA e a GGA 
de seu texto. É ele que, portanto, permite conectar rastros de significado entre 
os elementos visuais – e supostamente não gramaticais – que as fotografias 
mobilizadas em seu texto parecem explicitamente nos dar a ver e os demais 
enunciados – supostamente não visuais – que podem ser destacados dos 
demais documentos verbais constituintes do corpus das pesquisas que estão 
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sendo narradas, sugerindo ao leitor a razoabilidade do enunciado expresso 
pela questão focal em favor do qual a autora argumenta, qual seja, o da perti-
nência e poder do uso da fotografia como fonte para pesquisas em história da 
educação matemática. 

Desse modo, no texto de Dalcin, o efeito performático de cientifici-
dade, de rigor acadêmico ou de “verdade” é produzido através da estratégia 
discursiva indiciária de se encenar e de se fazer contracenar paralelamente as 
linguagens verbal e visual, a fim de sugerir a crença no poder de epistemolo-
gias historiográficas fotográfico-visuais de completar supostas lacunas, silên-
cios ou “não ditos” por epistemologias historiográficas meramente verbais, 
majoritariamente acionadas por historiografias ditas “oficiais” (da educação 
matemática).

Uma vez exemplificado o tipo de leitura metódica que fizemos dos textos 
de nosso corpus, apresentamos a seguir um quadro no qual destacamos, para 
cada um deles, a sua respectiva Questão Focal Temática (QFT), bem como 
os autores que integram, respectivamente, o seu Campo Dialógico Situado 
(CDS), o seu Campo Dialógico Genérico (CDG) e o seu Campo Dialógico 
Arquivístico (CDA).
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Com base nesses quadros representativos do espaço dialógico metodica-
mente constituído pelas leituras dos textos de nosso corpus, vamos, a seguir, 
fazer alguns comentários pontuais, dentre tantos outros possíveis, relativos 
à questão do como e do com quem os autores de comunicações orais do I 
ENAPHEM travaram diálogo para o desenvolvimento das pesquisas no campo 
da história da educação matemática. 

O diálogo no Campo Dialógico Situado (CDS)
Como seria de se esperar, no Campo Dialógico Situado (CDS) é extrema-

mente amplo, aberto e dispersivo o leque de autores com os quais os autores de 
nosso corpus dialogam. 

A amplitude, diversidade e dispersão desse diálogo no CDS podem ser 
explicadas com base na originalidade e idiossincrasia temática das questões 
focais de pesquisa tomadas como objeto de investigação ou consideração nos 
textos de nosso corpus.

Para ilustrar essa constatação, reproduzimos a seguir a lista de autores 
que incluímos no CDS apenas para os nove primeiros textos, dentre os 33 que 
constituem o nosso corpus: 

KOSSOY, Boris/ BORGES, M. E. L./ BARTHES, R./ OLIVEIRA, L.H. & 
GATTI, D./ BURKE, Peter/ BOURDIEU Pierre & BOURDIEU, M. / DALCIN, 
Andreia/ HOFFMAN, M.L./ LE GOFF, Jacques/ HAIDAR, Maria L. Mariotto/ 
ROMANELLI, Otaíza de O./ VALENTE, Wagner R./ HEINZ, Flavio M./ 
CARVALHO, João Bosco Pitombeira/ BÚRIGO, Elisabeth Z./ ALVAREZ, 
T.G./ SILVA P.P.D & Soares, M.P/ LIBÂNEO, José Carlos/ CHOPPIN, 
Alain/ CHARTIER, Roger/ VALDEMARIN, V.T. & CAMPOS, D.G.S/ 
COSTA, D.A./ SAVIANI, Dermeval/ GOMES, Maria Laura M. / MIORIM, 
Maria Ângela/ DUARTE, Aparecida Rodrigues S. & LEME, Maria Célia/ 
DUARTE, A.R.SA. & SARTIRO, V.A.L. VIANA, C.L.M et al/ MODESTO, 
F./ MOGARRO, M. J./ VALENTE, W.R. et all/ MÁRDERO ARELLANO, 
M.A./ SOUZA, R.F./ SILVA, V.L.G. / CAFÉ et al/ TRISKA, R. & Café L./ 
CAMPOS, M.E/ PATRÍCIO, R.R./ SIQUEIRA, J.R.R./ VEIGA, L.R./ MELO, 
J.R./ ALMEIDA, V.L.L./ GONÇALVES, R.M.M./ LIMA, F.P./ SILVA, J.G.S./ 
LOPES, J.T./ SOUSA, A.P./ JESUS, J.E.G./ PEDROSA, E.M.P./ CARVALHO, 
M.P./ SILVA, M.C.M./ ROCHA, D./ MOREIRA, C. / FRANÇA, Maria Hildete 



M./ SANTOS, Aline A.C./ SANTOS, Alane C./ BONFIM, Juarez D./ CRUZ, 
Rossine C./ MONTEIRO, Jonathas L./ SILVA, Antonia A./ PINA, Maria C. D./ 
DIAS, André L. Mattedi/ LIMA, Eliene B./ FREIRE, Inês A. A./ BARALDI, 
Ivete M. & GAERTNER, Rosinéte/ ROCHA, Daniela S./ NUNES, Clarice/ 
MORAIS, Fernando/ ENCICLOPÉDIA ITAÚ Cultural e Artes Visuais/ 
RUBINO, Silvana/ GRINOVER, Mariana M./ FREIRE, Inês A. A./ VALENTE, 
Wagner R./ FISCHER, Maria Cecília B./ BÚRIGO, Elisabeth Z. & OLIVEIRA 
FILHO, F. & RIOS, Diogo F./ PINTO, Neusa B./ OLIVEIRA, Alexandre S. et 
al./ SCHUBRING, Gert/ GUIMARÃES, Henrique M./ FRANÇA, Denise M. 
A./  KLINE, Morris/ SOARES, Flavia/ VITTI, Catarina M./ SILVA, Viviane/ 
BERTANI, J.A./ DIAS, Andre L. M./ DIAS, André L.M./ GARNICA, Antonio 
Vicente M./ FREIRE, I.A.A./ MARQUES, M.I.C./ OLIVEIRA FILHO, F./ 
BARROS, J.D./ BÚRIGO, E. Z./ CHARTIER, R./ PESTRE, D./ SCHUBRING, 
Gert/ BARRANTES, H.  & RUIZ, A. / DIAS, André L. M./ BÚRIGO, Elisabeth 
Z. & OLIVEIRA FILHO, F. & RIOS, D./ GISPERT, Hélène /  D’ENFERT, R. 
/ BRYAN, Newton A. P./ CUNHA, Luis Antônio/ FALCÃO, Luciane Q./ 
FONSECA, Celso Suckow/ VALENTE, Wagner R./ DANTAS, Marta M. 
S./ MATTOS, Maria A./ SERPA, L.F.P./ PRATA, Sueli/ SENA, Roberto/ 
ALMEIDA, Anna C.

Como se pode constatar, nesses 9 textos, se considerarmos apenas o pri-
meiro autor de cada referência, há cerca de 95 autores diferentes inclusos no 
CDS. Quando percorremos a lista desses autores no CDS, dificilmente encon-
tramos autores comuns. De fato, desses 95 autores diferentes, apenas 6 deles 
são citados mais de uma vez e nenhum desses 6 autores é citado mais do que 4 
vezes. Mais precisamente, Valente e Búrigo são citados 4 vezes; Dias, 3 vezes; 
Chartier, Schubring e Duarte, 2 vezes. 

Outra observação interessante a ser feita sobre essa lista de 95 autores 
que participam do CDS desses 9 textos é que apenas 10 deles são autores 
estrangeiros; 85 deles são autores brasileiros e, talvez, a maior parte deles seja 
desconhecida para a comunidade mais ampla de educadores matemáticos e, 
supostamente, mais desconhecida ainda para as comunidades de educadores e 
de historiadores em geral. 

Os 10 autores estrangeiros citados nesses 9 textos, no CDS, são: Roland 
Barthes (1 vez); Peter Burke (1 vez); Pierre Bourdieu (1 vez); Jacques Le 
Goff (1 vez); Alain Choppin (1 vez); Gert Schubring (2 vezes); Morris Kline 
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(1 vez); Roger Chartier (2 vezes); Dominique Pestre (1 vez); Hélène Gispert 
(1 vez). Desses 10 autores estrangeiros citados no CDS, apenas dois deles – 
Gert Schubring e Hélène Gispert – poderiam ser vistos como historiadores 
da educação matemática propriamente dita e apenas 1 deles – Morris Kline – 
poderia ser visto como historiador da matemática propriamente dita. Apenas 
1 deles – Alain Choppin – poderia ser visto como historiador da educação 
propriamente dita. Três deles – Roger Chartier; Peter Burke e Jacques Le Goff 
– poderiam ser vistos como historiadores num sentido mais amplo; 1 deles – 
Dominique Pestre – poderia ser visto mais propriamente como um historiador 
das ciências, enquanto que Pierre Bourdieu poderia melhor ser visto como um 
sociólogo e Roland Barthes como um autor ligado ao campo da teoria literária, 
e não com o campo historiográfico propriamente dito.  

O diálogo no Campo Dialógico Genérico (CDG)
A amplitude e dispersão dialógicas no CDS contrastam, porém, com o 

caráter expressivamente mais restrito e convergente  do diálogo que se esta-
belece com outros autores no interior do Campo Dialógico Genérico (CDG). 
Para ilustrar essa constatação, reproduzimos a seguir a lista de autores que 
incluímos no CDG, apenas para os nove primeiros textos, dentre os 33 que 
constituem o nosso corpus: 

CARDOSO, Virginia C./ MIGUEL, Antonio & MIORIM, Maria Ângela/ 
GINZBURG, Carlo/ LE GOFF, Jacques/ CHERVEL, Andre/ EZPELETA, 
Justa & ROCKWELL, Elsie/ LIMA, Elon Lages/ EUCLIDES/ LIBÂNEO, José 
Carlos/ CHARTIER, Roger/ BURKE, Peter/ GARNICA, Antonio Vicente 
M./ LARROSA, Jorge/ AZEVEDO, Janete Maria Lins/ COSTA, Bruno 
Lazzarotti Diniz & DUARTE, Vanda Catarina/ JULIA, Dominique/ POLLAK, 
Michael/ SORGENTINI, Hernán/ CASSAB, Mariana/ JULIA, Dominique/ 
VALENTE, Wagner R./ FERNADES, Tânia Maria & ARAUJO, Maria Paula/ 
MEIHY, José Carlos Sebe B./ AMADO, Janaína & FERREIRA, Marieta M./ 
MONTENEGRO, Antonio Torres/ THOMPSON, Paul R./ PORTELLLI, 
Alessandro/ CHERVEL,  Andre/  DOUKI, Caroline & MINARD, Phillipe.

Como se pode constatar neste universo composto por 9 textos, se consi-
derarmos apenas o primeiro autor de cada referência, há somente 27 autores 



diferentes inclusos no Campo Dialógico Genérico (CDG), número bem infe-
rior a 95 que participa do CDS. Porém, tal como ocorre para o CDS, quando 
percorremos a lista desses 27 autores que participam do CDG, dificilmente 
encontramos autores comuns. De fato, desses 27 autores diferentes, apenas 2 
deles (Julia Dominique e Andre Chervel) são citados mais de uma vez e ambos 
os autores são citados apenas 2 vezes.

Outra observação interessante a ser feita sobre essa lista de 27 autores que 
participam do CDG nesses 9 textos é que 13 deles são autores estrangeiros e 
14 são autores brasileiros. Se no CDS a relação percentual que prevalece entre 
número de autores estrangeiros e número de autores brasileiros é da ordem 
de 10,5%, essa , no interior do CDG, cresce consideravelmente para cerca de 
92,9%. Essa “inversão dialógica” relativa à procedência geo-referenciada da 
literatura de base mobilizada para a condução de nossas pesquisas no campo 
da história da educação matemática mostra que as questões temáticas da quase 
totalidade dessas  pesquisas tendem a tomar os problemas da educação mate-
mática brasileira como foco privilegiado ou quase exclusivo de investigação. 
Embora – tendo-se presente as peculiaridades irredutíveis e intransponíveis 
dos problemas relativos aos diferentes sistemas nacionais de educação, bem 
como das histórias das correspondentes nações nas quais estão inseridos – essa 
tendência pudesse parecer óbvia, natural e politicamente desejável para a pes-
quisa em história da educação em geral, poderíamos esperar que o mesmo não 
ocorresse, ou ocorresse com menor imperiosidade, para o caso da pesquisa 
específica em história da educação matemática, dada a persistente representa-
ção hegemônica amplamente difundida acerca do caráter universal da mate-
mática e do seu ensino. 

Adicionalmente, essa inversão dialógica poderia também estar suge-
rindo uma certa opção político-epistemológica, uma certa “confiança cien-
tífico-acadêmica” ou, até mesmo, um certo fascínio que certas perspectivas 
historiográficas produzidas em outros países – sobretudo na França – vêm 
exercendo sobre grande parte dos integrantes da comunidade de historiadores 
da educação matemática em nosso país, das quais eles importam gramáticas 
genéricas que orientam a adoção de certas tipologias ou modalidades de cam-
pos historiográficos de investigação, escolhas de objetos de investigação no 
interior desses campos, a eleição de enunciados metódico-conceptuais consi-
derados adequados e rigorosos acerca dos modos de se ver, conceber e praticar 
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a pesquisa historiográfica. De fato, dos 13 autores estrangeiros que participam 
do CDG dos 9 textos de nosso corpus, 6 são franceses ou desenvolveram seus 
trabalhos na França. Coisa semelhante também ocorre no CDS, no qual, dos 
10 autores estrangeiros que dele participam, 7 são franceses. Desse modo, além 
do CDG se mostrar bem mais restrito em termos de amplitude em relação ao 
CDS, ele se mostra também bem mais fechado no que diz respeito à diversi-
dade de perspectivas político-epistemológicas e metódico-conceituais que por 
ele circulam.  

O diálogo no CDA (Campo Dialógico Arquivístico)
No CDA a diversidade do diálogo se mostra tão dispersiva quanto no 

CDS e, certamente, pela mesma razão, qual seja, o fato desse diálogo necessitar 
adequar-se às idiossincrasias temáticas e metódico-conceptuais situadas das 
questões focais de investigação de cada pesquisa. 

Já a caracterização da amplitude do diálogo no CDA é mais difusa e 
complexa, uma vez que interfere nessa caracterização a própria concepção de 
“arquivo” que a quase totalidade dos textos não explicitam, provavelmente, por 
basearem-se no pressuposto tácito que o identifica com a noção não menos 
difusa e igualmente não esclarecida de “fontes primárias”.

Tendo em vista essa dificuldade, em conformidade à atitude metódico-
-conceitual que estamos assumindo neste metaestudo historiográfico, estamos 
entendendo por arquivo relativo a uma especificada questão focal temática sob 
investigação o conjunto sempre aberto e mutante de encenações da linguagem 
(isto é, de jogos de linguagem) nas quais se acham envolvidos sujeitos, comu-
nidades de sujeitos, instituições e/ou “objetos” de qualquer natureza explicita-
mente referidos ou nomeados na questão focal temática.  

Cientes, porém, da amplitude irrestrita e do caráter não usual de uma tal 
concepção no campo de pesquisa historiográfica, e tendo ainda presente que, 
caso viesse a ser utilizada com um caráter assim tão amplo neste metaestudo, 
tenderíamos a apagar a linha demarcatória entre o CDS e o CDA, decidimos 
restringir tal concepção com base no critério delimitativo que caracteriza e 
distingue as encenações arquivísticas da linguagem como sendo aquelas que 
encenaram os “objetos” sob investigação no período temporal delimitado pela 
pesquisa, quando tal delimitação houver. 



Nesse sentido, as fontes orais mobilizadas em alguns dos textos de nosso 
corpus, sempre que não tiverem sido tomadas, elas próprias como meta-obje-
tos da própria pesquisa, foram exclusivamente incluídas no CDS, e não no 
CDA, como poderia ocorrer, caso se adotasse uma outra atitude metódico-
-conceptual para a realização da análise. Esse é o caso, por exemplo, do texto de 
(Morais & Toillier & Baraldi, 2012) que integra o nosso corpus. Nele, os auto-
res se propõem a discutir experiências adquiridas no desenvolvimento de dois 
projetos de pesquisa orientados pela metodologia da história oral na formação 
de pesquisadores: a formação de professores de Matemática em Mossoró (RN), 
antes de 1974, e em Itaipulândia (PR), no período de 1961 a 1989. Nesse caso, 
tanto os autores (Toillier, J. S. e Baraldi, I. M.) do projeto de pesquisa deno-
minado “Vestígios da educação matemática na região de Itaipulândia (PR) no 
período de 1961 ao final da década de 1980”, quanto a autora (Fernandes, D. N.) 
da tese intitulada “Sobre a formação do professor de Matemática no Maranhão: 
cartas para uma cartografia possível”, foram incluídos no CDA da Comunicação 
Oral que os três apresentaram em co-autoria no I ENAPHEM, dado que, nesse 
texto coletivo, as duas pesquisas envolvendo história oral foram tomadas como 
“meta-objeto” de consideração comparativa.

Com base nessas considerações, apresentamos, a seguir, a lista de autores 
e fontes arquivísticas que incluímos no CDA, para os 9 primeiros textos de 
nosso corpus: 

ARAUJO, G.S. / DALCIN, A. et ali / OENNING, R.S. / BRASIL, Mário S. 
/ LASSANCE, Ernesto de Melo / LIMA, Gumercindo / BEZERRA, Manoel 
Jairo / LORENZ, K.M. & VECHIA, A. / Relatório da Escola de Engenharia de 
Porto Alegre / Arquivo do Colégio Estadual Júlio de Castilhos (atas com ques-
tões de provas) / Collaço, F.N. / BARBOSA, R. / BARRETO, R. / BUCHLER, 
V.A. / LOURENÇO FILHO, M.B. / THORNDIKE, E.L. / VALENTE, W.R. / 
SANTOS, T. M. / Repositório institucional digital temático da Universidade 
Federal de Santa Catarina / Brasil-MEC, 1996 / UFM-PROEB / CEFET-MA 
/ Parecer MEC-CFE- CESU 26/1976 /Arquivo da Biblioteca Central 
e Portal da UEFS / Blog do Colégio Assis Chateaubriand /  Núcleo de 
Educação Matemática Omar Catunda / Histórico do Colégio de Aplicação 
da Universidade da Bahia / Regimento do Ginásio Anexo à Faculdade de 
Filosofia da Universidade da Bahia /  FÉLIX, Lucienne / Le cinquantenaire 
de l’école de Sévres (1881-1931) / Dossier de carrière de  Lucienne Félix nos 
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Archives Nationales (registro F/17/28679) / PIAGET, J. / Legislação brasileira 
relativa ao ensino industrial / Atas, circulares, boletins, etc. do arquivo da 
Escola Industrial de Cuiabá / Acervos de livros didáticos do GHOEM, LEEM 
E GPHM (UNESP-RIO CLARO) / QUINTELLA, Ary / HJORTH, Herman 
(manual de marceneiro).

Para o caso do CDA, não faz sentido uma análise quantitativa compa-
rativa com o CDS e CDG, uma vez que grande parte das referências citacio-
nais nele contidas são fontes arquivísticas diversas, contendo variados tipos de 
documentos não comparáveis com sujeitos autorais. Dentre tais fontes, acu-
samos a presença de: manuais didáticos destinados à escolarização regular ou 
técnica e seus respectivos autores; documentos diversos que integram arqui-
vos e acervos escolares, universitários ou de bibliotecas públicas; relatórios; 
documentos legais relativos à legislação educacional brasileira; sites e blogs de 
instituições ou de personalidades que se destacaram na história da educação 
matemática brasileira etc.   

Características do diálogo no CDS e no CDG 
No que se refere aos modos como os autores dos textos de nosso corpus 

procuram estabelecer o diálogo, tanto no interior do CDS quanto no do CDG, 
constatamos a pertinência e adequação das remissões e referências autorais 
para a quase totalidade dos textos, mas é possível acusar, entretanto, no inte-
rior do CDG, alguns casos isolados e pontuais do que poderíamos denomi-
nar “forced or disguised dialogues”, isto é, de diálogos forçados ou disfarçados, 
desnecessários ou inócuos em relação a uma abordagem efetiva e produtiva 
da questão sob investigação, mesmo quando visto como metodicamente ou 
conceptualmente relevantes por parte de seus autores. 

Há casos, por exemplo, em que a concepção de cultura escolar de um 
determinado autor é mobilizada em uma extensa citação, mas apenas para se 
atestar a sua suposta “pertinência” ou “adequação” com base em certos resul-
tados locais obtidos pela investigação realizada, estratégia discursiva esta que 
poderíamos chamar de “diálogo conceptual invertido”.

Em outros casos, por exemplo, o autor diz que sua pesquisa dialoga, em 
termos metódico-conceptuais, com tais e tais autores, mas esses autores nem 



sequer aparecem nas referências bibliográficas do seu texto, estratégia discur-
siva esta que poderíamos chamar de “diálogo alegado ausente”.

Inversamente, há casos em que certas palavras ou expressões linguísticas 
de alta relevância e pertinência para o estudo em foco – tais como “práticas”, 
“cultura”, “cultura escolar”, “práticas culturais”, “práticas sociais”, “instituição”, 
“discurso”, “representação”, “matemática”, “matemática escolar” etc. – são 
tomadas como óbvias, naturais e incontroversas, e são simplesmente ignora-
das quando, a rigor, seus usos necessitariam ser esclarecidos. Nesse sentido, 
há textos nos quais o autor insere a pesquisa nele considerada em uma deter-
minada perspectiva historiográfica – no da “história cultural”, por exemplo –,  
atribuindo-se, porém, a tal perspectiva uma permissividade metódico-con-
ceptual tão ampla e difusa que se acaba por tornar inócua ou mesmo descarac-
terizar os próprios enunciados metódico-conceptuais que poderiam ter sido 
efetivamente levados em consideração na condução dessas pesquisas. 

Nestes casos, poderíamos dizer que não apenas um “diálogo” metódico-
-conceptual ausente é alegado ser praticado no corpo do texto, mas, mais do 
que isso, que um necessário diálogo efetivo deixa de ser acusado e praticado no 
texto, ainda que rastros de significação desse diálogo necessário estejam nele 
explícitos e possam ser detectados42. 

Uma tal estratégia discursiva que alega a presença do que não está mani-
festo e ignora o que é manifestamente praticado poderia ser aqui denominada 
de “efeito remissivo auto-ilusionista do discurso”. O acionamento involuntário 
de tal estratégia parece muitas vezes pautar-se na “doença” que acomete, sobre-
tudo, nós, integrantes de comunidades científico-acadêmicas, em se crer – 
mesmo quando cientes de que não somos autores originais de nossos próprios 

42 Dizer que uma atitude metódico-gramatical inspirada na terapia wittgensteiniana deve 
partir do que está manifesto nas encenações da linguagem não significa que ela deva 
se limitar ao que está manifesto nessas encenações. Ela pode e necessita praticar a 
interdiscursividade e os deslocamentos gramaticais, não para revelar o que estaria su-
postamente oculto nas encenações terapêuticas da linguagem, mas para desconstruir 
enunciados nelas manifestos, mostrando-nos que é possível vê-los de outras maneiras. 
Assim, uma terapia wittgensteiniana, pelo menos tal como temos procurado praticá-la, 
não se resume a percorrer usos de palavras, de enunciados ou do que quer que seja em 
diferentes jogos de linguagem, e nem a um acúmulo pluralista e polissêmico correspon-
dente de significações igualmente sustentáveis que coexistiriam pacificamente, mas a 
seguir percursos orientados visando à desconstrução de enunciados metafísicos, absolu-
tistas e essencialistas manifestos nas encenações da linguagem. 
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discursos43 – estarmos dialogando com a “estabilidade” de uma suposta “solidez 
semântica” de textos autorais idiossincráticos quando, na realidade, os espec-
tros autorais e os rastros de significação com os quais contracenamos – pelo 
fato de nos aparecerem sob os condicionamentos normativos dos modos como 
encenamos narrativamente a linguagem em diferentes contextos e orientados 
por diferentes propósitos – não podem mais manter com os anteriores quais-
quer vínculos fixos ou estáveis de significação44.

Há que se ressaltar, porém, que os nossos comentários incidem sobre os 
modos como os autores encenam a linguagem em textos produzidos especifi-
camente com base em normas e padrões requeridos pela comissão organiza-
dora do I ENAPHEM e, nesse sentido, as considerações aqui feitas em relação 
a eles não são transferíveis ou generalizáveis para nenhum outro contexto. 
Por exemplo, o fato de em grande parte desses textos não se ter enfatizado ou 
mesmo explicitado aspectos metódico-conceptuais situados não significa que 
o mesmo tenha ocorrido em outras encenações da linguagem nas quais essas 
mesmas pesquisas tenham sido narradas com base em outros padrões e crité-
rios explícitos ou tácitos de cientificidade. 

Uma marcante característica da natureza do diálogo que se estabelece 
no CDS diz respeito ao fato das citações, em sua ampla – senão, absoluta 

43 De fato, segundo Medina (2007, p. 189), a concepção de “sujeito pós-soberano” de 
Judith Butler, inspirada na perspectiva filosófica de Jacques Derrida, o vê como “aquele 
que embora não tenha soberania ou autonomia, tem o poder para ressignificar [...] e a 
capacidade de redirecionar o discurso por diferentes repetições de histórias de uso, pelo 
caráter citacional de seu discurso [...]”. Tal sujeito “não tem controle total sobre a língua 
que fala, mas tem uma palavra a dizer na evolução desta linguagem e pode contribuir 
para seu destino. Fala uma língua que nunca é completamente a sua, mas uma língua 
que persiste somente por meio de ocasiões repetidas daquela invocação”.

44 Tanto para a perspectiva wittgensteiniana quanto para a derridiana, ainda que a lin-
guagem possa ser privadamente praticada, não existem jogos originariamente privados 
de linguagem, e portanto, não podem haver sujeitos ou formas de subjetividade que se 
constituam independentemente de modos públicos e compartilhados de se encenar a 
linguagem. Com base nesse enunciado gramatical simultaneamente wittgensteiniano e 
derridiano, assumimos a ficcionalidade/espectralidade atual e tópica de todos os auto-
res-personagens que participam de nossas encenações da linguagem. Isso porque, um 
autor, quando assume a encenação terapêutica como uma atitude metódico-concep-
tual de produção textual, deve estar ciente de que sempre dialoga com espectros de 
sujeitos e de jogos de linguagem, e nunca com supostos sujeitos e práticas autônomos, 
isto é, independentes da linguagem. Este autor deve estar ciente de algo ainda mais 
radical: que ele sempre dialoga com espectros de sujeitos e de práticas, mesmo quando 
interage com quem quer que seja em encenações presenciais. Isso porque, do mesmo 
modo como só podemos interagir significativamente com o mundo da natureza e seus 
fenômenos através de ações corporais orientadas por gramáticas de diferentes jogos de 
linguagem, o mesmo ocorre quando significamos o outro humano e a nós próprios, bem 
como as interações – presenciais ou não – que estabelecemos uns com os outros.



– maioria, serem feitas por adesão a informações relevantes e esclarecedoras 
que tais citações mobilizam e que se mostram de fato conectadas às respectivas 
questões focais consideradas pelos textos do nosso corpus. Isso nos autoriza a 
dizer que o tipo de diálogo que se estabelece no CDS funciona, na maioria das 
vezes, como um repasse de conhecimentos historiográficos relevantes e per-
tinentes já produzidos por outros estudos historiográficos que investigaram 
questões ou problemas afins. 

O mesmo ocorre com o tipo de diálogo que se estabelece no interior do 
Campo Dialógico Genérico (CDG). De fato, nele, é possível constatar que a 
quase totalidade dos textos de nosso corpus estabelece um comportado diá-
logo por adesão com os autores e/ou perspectivas metódico-conceituais que 
participam de seus campos dialógicos. Entretanto, nesse campo, pudemos 
também constatar algumas “suaves” transgressões pontuais ou locais a essa 
regra.  Essa “suavidade” – que poderia talvez ser parcialmente explicada pelo 
número limitado de páginas em que os autores devem conformar os seus tex-
tos nos quais narram as suas pesquisas – fica por conta do fato de que tais 
transgressões emergem sobretudo para se afirmar a eleição de certos enuncia-
dos metódico-conceptuais genéricos em relação a outros vistos como meto-
dologicamente não consonantes ao campo dialógico referencial – situado ou 
genérico – constituído para a condução da pesquisa. Este é o caso, por exem-
plo, de uma passagem do texto de Farias (2012, p. 2), na qual ela esclarece o 
leitor acerca do uso que fará da palavra “rastro” em uma perspectiva distinta 
da de Carlo Ginzburg e semelhante à de Jacques Derrida, o que a faz citar 
Ginzburg, mas não por adesão: 

Estamos usando a palavra rastro não no sentido de Carlo Ginzburg em O fio 
e os rastros onde “o verdadeiro é o ponto de chegada, e que há relação entre o 
fio – o fio do relato, que ajuda a nos orientarmos no labirinto da realidade – e 
os rastros [...] procuro contar, servindo-me dos rastros, histórias verdadeiras” 
[...]; mas conforme o pensamento de Derrida acerca do processo de produção 
da identidade e da diferença. “Sobre a operação da diferença, pode-se dizer 
que o signo contém em si o traço daquilo que ele substitui, do que não é, do 
que falta de um exterior constitutivo, ou seja, da diferença. Nestes termos, o 
signo não se reduz a si mesmo, à identidade. Ele contém o traço do outro [...] 
(Farias, 2012, p. 2). 
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Esse é também o caso do texto de Rios (2012) o qual, também por outras 
razões, será objeto de consideração a seguir. 

Historiografias de instituições e de sujeitos 
institucionais envolvidos  com educação matemática

Uma outra constatação a que nossa análise conduz é expressiva incidên-
cia de estudos historiográficos que poderiam ser incluídos na categoria “his-
tória institucional da educação matemática”. De fato, as instituições tomadas 
como objeto de investigação nos textos da modalidade “Comunicações Orais” 
do I ENAPHEM – e que poderiam ser vistos e incluídos dentro da categoria de 
“história institucional” da educação matemática – ou são instituições escola-
res em diferentes modalidades de ensino (regular, técnico-profissionalizante, 
instituições voltadas à formação de professores, etc.) ou são instituições aca-
dêmicas de ensino e/ou pesquisa nas quais a educação ou formação matemá-
tica é de algum modo praticada. São elas: Instituto Júlio de Castilhos (Porto 
Alegre-RS), Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis-SC), 
Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand (Feira de Santana-BA), 
Colégio de Aplicação da Universidade da Bahia (Salvador-BA), Escola 
Industrial de Cuiabá (Cuiabá-MT), Colégio de Aplicação da Faculdade 
de Filosofia da Universidade da Bahia (Salvador-BA), Escola Normal da 
Província do Rio de Janeiro (Niterói-RG), Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (Piracicaba-SP), Grupo Escolar Eliazar Braga (Pederneiras /SP), 
Lyceu de Goiânia (Goiânia-GO), Centro Integrado de Educação Navarro de 
Brito (Vitória da Conquista-BA), Liceu de Goiás (Goiânia-GO). 

Tendo em vista essa ênfase em tal modalidade de pesquisa historiográ-
fica, vamos destacar em seguida alguns desses estudos com o propósito de se 
pôr em evidência modos diferenciados de se praticar história institucional nos 
textos de nosso corpus. 

Um primeiro exemplo é o texto de Rios (2012), que tem  como propósito 
constituir as memórias do ensino de matemática moderna de ex-alunos do 
Colégio de Aplicação da Universidade da Bahia (Salvador-BA).

Rios não só insere explicitamente o seu trabalho no âmbito da “história 
cultural” – demonstrando ciência de que tal referencial inclui uma plurali-
dade de temas/objetos que podem ser abordados através de uma diversidade 



de abordagens teórico-metodológicas , como também, opera um voluntário 
deslocamento na eleição de fontes de pesquisa historiográfica que vai das fon-
tes ditas “tradicionais” (legisladores, lideranças da matemática e da educação 
matemática, personagens proeminentes de projetos educacionais etc.) para um 
tipo de fonte historiográfica vista como marginalizada ou por diversas razões 
ainda pouco considerada por historiadores da educação (matemática), qual 
seja, a comunidade de estudantes:

Dessa pluralidade [de objetos, fontes e abordagens], destaca-se aquela que 
aponta para a importância de resgatar a história, a memória e a identidade de 
grupos que têm sido menos valorizados, a partir dos seus próprios discursos e 
da sua própria voz, atribuindo-lhes uma centralidade que nem sempre lhes foi 
atribuída, seja pela história tradicional, seja pela memória oficial. [...] Ainda 
que possa parecer forçado tomar as memórias dos ex-alunos como memórias 
marginalizadas, fazendo uma alusão às memórias políticas,  por exemplo, a 
ausência de documentos de alunos e a não centralidade de suas versões sobre 
as experiências vividas nos processos educacionais se constituem em marcas 
importantes nas análises historiográficas, nas quais essa lacuna tem sido reco-
nhecida recentemente (Rios, 2012, p. 1-2). 

Pode-se dizer mesmo que, sob a atitude metódico-conceptual que esta-
mos aqui praticando, o reconhecimento da relevância política de se “resgatar 
a história, a memória e a identidade de grupos que têm sido pouco ou menos 
valorizados” (Rios, 2012, p. 1) – resgate este que, no caso particular do texto 
de Rios, deveria ser feito pelas vozes e discursos de integrantes da comunidade 
estudantil, por ele eleita como fonte historiográfica adicional, privilegiada ou 
mesmo alternativa -, constitui o enunciado metódico-conceptual central da 
Gramática Genérica por Adesão (GGA) desse texto. Isso porque, é tal enun-
ciado que parece orientar o acionamento de estratégias discursivas que, no 
texto, operam com vistas à produção de efeitos performáticos que, do ponto 
de vista da prática da pesquisa acadêmica em história da educação matemá-
tica, nos induzem a ver como novos, diferenciados e legítimos os resultados 
historiográficos relativos à questão temática focalizada no referido texto. De 
fato, nos parágrafos de encerramento do seu texto, Rios atribui explicitamente 
a esse enunciado metódico-conceptual o poder e a potência de lhe ter possibi-
litado, em sua pesquisa, a produção de resultados originais e diferenciados em 
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relação a outras que, mesmo mantendo com a sua o aspecto comum de toma-
rem o Movimento da Matemática Moderna como cenário da investigação, têm 
se baseado exclusivamente em conhecimentos historiográficos provenientes 
de comunidades de memória privilegiadas e legitimadas, constituídas por 
pessoas previamente dotadas de reconhecimento, notoriedade, oficialidade e 
credibilidade:

Assim, pode-se afirmar que as fontes relacionadas aos alunos apresentam um 
contraponto às fontes tomadas dos líderes educacionais que, ao destacarem 
as preocupações em torno da valorização do ensino de matemática não con-
templaram que em relação às disciplinas de ciências experimentais também 
vinham sendo realizadas significativas modernizações, as quais repercutiram 
para os alunos até como mais marcantes e experimentais do que aquelas que 
vinham sendo praticadas em Matemática. Quer dizer, com a indicação das 
fontes de ex-alunos pode-se notar que a perspectiva dos professores e líde-
res educacionais ligados à matemática acabaram não contemplando aspectos 
importantes a respeito dos efeitos dos projetos educacionais que eles próprios 
empreenderam. As fontes de ex-alunos também se constituem em um mate-
rial qualificado para a produção de análises a respeito do projeto moderniza-
dor do ensino de matemática na Bahia, por serem capazes de identificarem 
elementos inéditos ou pouco explorados com relação à modernização da 
matemática praticada (Rios, 2012, p. 10-11). 

Relativizando esse alegado poder do enunciado gramatical genérico do 
texto de Rios, no conjunto dos 12 textos aqui vistos como podendo ser inclu-
ídos na modalidade “história institucional”, há dois deles – (Ferreira & Lima, 
2012) e (Búrigo, 2012) – cujas questões focais investigam as ações e interações 
de sujeitos institucionais isolados que, no interior de suas respectivas institui-
ções, também se envolveram com o Movimento da Matemática Moderna. 

O texto de Ferreira & Lima focaliza as atividades docentes em matemá-
tica da professora Maria Hildete de Magalhães França no Centro Integrado de 
Educação Assis Chateaubriand de Feira de Santana (BA), no período de 1970 a 
1980 e, no segundo caso, o texto de Búrigo encena narrativamente a linguagem 
tomando como objeto de sua investigação o intercâmbio entre Lucienne Félix, 
professora francesa do ensino secundário, e o Grupo de Estudos em Ensino da 



Matemática de São Paulo (GEEM), em torno do Movimento da Matemática 
Moderna.

As estratégias discursivas acionadas no texto de Ferreira & Lima são 
orientadas pelo enunciado metódico-conceptual integrante de sua Gramática 
Genérica por Adesão que vê uma íntima conexão semântica de esclarecimento 
mútuo entre discursos progressivistas, civilizatórios e modernizadores que 
transformaram o cenário industrial da cidade de Feira de Santana no perí-
odo de 1970 e 1980 e as características idiossincráticas das transformações 
pelas quais passou o ensino secundário desta cidade com base na “apropria-
ção muito peculiar” do ideário do movimento da matemática moderna pela 
professora Maria Hildete de Magalhães França. Ainda que não esteja explici-
tada no texto a sua filiação a qualquer perspectiva metódico-conceptual espe-
cificada, é possível afirmar, com base no referido enunciado gramatical que 
orienta a sua produção, que a idiossincrasia e a originalidade das ações e inte-
rações dos sujeitos institucionais são vistas como explicáveis sobretudo pelo 
poder normativo e performativo de discursos produzidos em níveis macro 
estruturais e macro estruturantes dos contextos sociais e institucionais de ati-
vidade humana nos quais esses sujeitos atuam. Assim, o efeito performático do 
texto é produzido com base na exploração do poder performativo dos discur-
sos macro estruturantes sobre as ações de sujeitos institucionais:  

Assim, valendo-se dessas novas perspectivas para a expansão econômica bra-
sileira, o discurso desenvolvimentista feirense se traduziu em esforços que 
englobavam desde uma nova legislação urbanística para disciplinar o cresci-
mento do espaço físico urbano da cidade de Feira de Santana até uma nova 
organização e estruturação do seu sistema público de ensino. Era, portanto, 
uma nova ordem urbano-industrial que se integrava às políticas públicas de 
ações sociais do Governo Federal e do Estado para atender aos interesses 
de uma nova sociedade brasileira que estava se formando. Enfim, ações que 
colocavam em primeiro plano para o seu sucesso, numa relação de interde-
pendência, a tecnocracia e a ciência. […] Passou-se a configurar no processo 
de formação e/ou especialização dos professores que já ensinavam ou que 
iriam ensinar no nível secundário, uma preocupação na mudança de suas 
práticas pedagógicas diante do ensino de ciências, particularmente da mate-
mática (Ferreira & Lima, 2012, p. 3).
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Por sua vez, o texto de Búrigo (2012), além de investir em um reaviva-
mento de histórias das ações e interações de personalidades ou de lideranças 
educacionais isoladas, pode ser também tomado como um exemplo de texto 
que mobiliza enunciados metódico-conceptuais genéricos que dialogam de 
modo intimamente conectado, adequado e original com a forma pretendida 
de se abordar a sua questão focal de investigação. Nesse sentido, ainda que essa 
questão focal coloque em destaque as “micro” ações e interações locais e situa-
das de uma professora de matemática do ensino secundário francês em relação 
a um grupo de estudos de professores brasileiros de matemática com anseios 
modernizadores, toda a trama argumentativa do texto de Búrigo parece ser 
tecida para se produzir um efeito performático (idiossincrático) de promoção 
e estabelecimento de um “macro” enunciado-tese que, no quadro de permis-
sividade metódico-conceptual de perspectivas historiográficas “conectivistas” 
ou “hibridistas”, extrapola legitimamente o contexto de ações e interações dos 
sujeitos envolvidos em sua investigação:  

a dinâmica internacional do Movimento da Matemática Moderna não decor-
reu apenas das ações das agências internacionais ou norte-americanas [mas 
também das] relações horizontais estabelecidas entre grupos de professores 
de diferentes países engajados na melhoria do ensino. [...] Esse intercâmbio 
possibilitou a influência recíproca do incentivo ao engajamento de profes-
sores na mudança do ensino, que persistiu, ainda que reconfigurado, após o 
refluxo do movimento da matemática moderna (Búrigo, 2012, p. 1 e p. 14). 

Tal enunciado-tese, como alega a própria autora, filia o campo dialógico 
genérico do seu texto à denominada perspectiva historiográfica “conectivista”, 
conforme expressão cunhada pelo historiador hindu Sanjai Subrahmanyam: 

[...] este texto pretende situar-se no campo da história conectada, procurando 
“resgatar as conexões mais ou menos encobertas ou desapercebidas” (Douki 
& Minard, 2007, p. 20). Na perspectiva da história conectada, busca-se com-
preender as lógicas de ação dos atores individuais envolvidos no referido 
intercâmbio, considerando os contextos de suas ações como não limitados às 
fronteiras nacionais (Búrigo, 2012, p. 2, itálicos nossos).



De fato, para a perspectiva da “história conectada, cruzada, comparada, 
global ou transnacional”, tal como discutida por Caroline Douki e Phillipe 
Minard no artigo intitulado “Histoire globale, histoires connectées: un change-
ment d’échelle historiographique?”, 

o historiador desempenha um papel semelhante ao do eletricista, pelo fato 
de se propor a restaurar as conexões continentais e intercontinentais escamo-
teadas pelas historiografias nacionais que permaneceram fechadas em suas 
fronteiras. [...] A história conectada pretende quebrar as compartimentações, 
tanto das histórias nacionais quanto das “áreas culturais”, para fazer emergir 
os modos de interação “entre o local ou o regional (que poderia ser chamado 
de micro) e o suprarregional, às vezes visto como global (o que poderia ser 
chamado de macro)”. De acordo com Subrahmanyam, a alternativa para as 
“grandes narrativas da modernização” não está na fragmentação da trama, 
como acreditam os pós-modernistas, mas no estudo de múltiplas interações, 
para além das divisões estáticas (nacionais ou imperiais) e escalas diversas 
(Douki & Minard, 2007, p. 19 e p. 20).

Um tal tipo de filiação manifesta no texto de Búrigo revela que, no inte-
rior do campo de investigação em história da educação matemática, o reavi-
vamento de práticas historiográficas que tomam como objeto de investigação 
as ações de lideranças e/ou de grupos de professores isolados pode ser – e já 
vem sendo feito – em nova base metódico-conceptual que não pode, a rigor, 
ser estritamente assimilada ao campo dialógico composto pelas variedades de 
“histórias culturais”, de “histórias sociais”, ou mesmo, de histórias ditas “com-
paradas”, ainda que tais variedades metódico-conceptuais mantenham entre 
si semelhanças de família. No que diz particularmente respeito às dificulda-
des metódico-conceptuais enfrentadas pelas histórias ditas “comparadas” – 
também praticadas em alguns textos do nosso corpus -, é pertinente reportar 
aqui, nas palavras de Douki & Minard, as ponderações de Roger Chartier, para 
quem, tais dificuldades são

decorrentes da tensão entre, por um lado, a abordagem morfológica, que faz 
um balanço de parentescos existentes entre as diferentes formas (estéticas, 
rituais, ideológicas, etc.) – e isto, sem qualquer certificação de contatos cultu-
rais -, o que pode levar ao reconhecimento de invariantes descontextualizados, 
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e por outro lado, a abordagem histórica, que identifica circulações, emprésti-
mos, hibridizações (“a consciência da globalidade”). Assim, é para ultrapassar 
estas limitações da história comparada que foram propostos e implementados 
várias noções, notadamente a de transferências culturais (Douki & Minard, 
2007, p. 19-20).

Que matemática e educação matemática os 
textos mobilizam em suas historiografias?

Uma outra característica que deve ser aqui registrada é que para a totali-
dade dos textos de nosso corpus, a matemática – e, por decorrência, também a 
educação matemática – é vista como um tipo de conhecimento essencialmente 
e exclusivamente escolar e escolarizado, e mesmo quando vista como um con-
junto de práticas culturais institucionalizadas, tais práticas parecem só poder 
ser praticadas no interior de instituições escolares, por professores e alunos, 
ou no interior de instituições acadêmico-universitárias, quer como práticas de 
ensino superior, quer como práticas de pesquisa realizadas por matemáticos 
ou educadores matemáticos.

Nesse sentido, as comunidades de praticantes de matemática é ainda 
bastante restrita e, como vimos, mesmo quando são investigadas as ações e 
interações de certos sujeitos institucionais destacados ou de certos grupos ou 
comunidades informais de pessoas que se constituíram com o propósito de 
promover práticas envolvendo matemática, tais sujeitos e grupos comunitários 
parecem ser sempre aqueles que tomam a matemática escolar ou acadêmica 
como objeto de ação pedagógica, ação formativa, estudo ou investigação. É 
como se matemática, educação e educação matemática só ocorressem em con-
textos institucionais de atividade humana em que a educação matemática só 
pudesse mobilizar matemática disciplinarmente constituída. 

Esse modo restrito de se ver e de se praticar a matemática e a educação 
matemática não tem apenas uma implicação restritiva no modo de se ver o 
domínio dos objetos de pesquisa no campo da história da educação matemá-
tica, mas também no modo limitado de se ver a extensão, a natureza, a conveni-
ência e a adequação do próprio campo dialógico a ser estabelecido com autores 
de outros campos disciplinares ou de outros referenciais metódico-conceptuais 



no contexto da própria atividade de investigação historiográfica no campo da 
história da educação matemática. 

Pode-se dizer então que, pelo menos até o momento, a pesquisa em his-
tória da educação matemática incorre nos mesmos vícios da pesquisa em his-
tória da matemática e, em certo sentido, também da pesquisa em história da 
educação em geral, vícios estes que poderiam até mesmo ser vistos como limi-
tações ou preconceitos culturais inadmissíveis para grande parte dos integran-
tes dessas comunidades que se dizem praticar história cultural da educação 
matemática.  
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3.3. História da educação matemática no Brasil: 
recortes de uma perspectiva panorâmica45

Antonio Vicente Marafioti Garnica – UNESP

Três obras serviram de inspiração para a composição deste texto. Na 
verdade, três referências centrais – muito provavelmente óbvias para os que 
gostam de cinema e têm trabalhado com práticas historiográficas – e uma refe-
rência incidental. Explicitá-las e, ainda que brevemente, comentá-las, talvez 
contribua para o leitor compreender o que, segundo meu ponto de vista, são 
alguns elementos que caracterizam a História da Educação Matemática que 
praticamos no Brasil e, particularmente, a História da Educação Matemática 
que tento desenvolver, seus fundamentos e práticas.

A versão: de versões e(m) versões  
(ou Sobre um filme de Kurosawa)

O mundo está cheio de histórias terríveis. Aqui mesmo 
vivia um demônio que foi embora porque tinha medo dos 

homens...

Rashomon é um filme de 1950, dirigido por Akira Kurosawa. É um dos 
primeiros – se não o primeiro – filmes japoneses a conquistar o mercado inter-
nacional. Trata-se do relato de um duplo crime, um assassinato e um estu-
pro, cometidos por alguém, sob determinadas condições, contra um casal que 
passava por uma floresta. A explicitação do enredo é exatamente assim, vaga, 

45 Este texto é um ensaio sobre como o campo da História da Educação Matemática, no 
Brasil, vem se constituindo. Como ensaio, deliberadamente descuidei das normas aca-
dêmicas usuais, até porque nele não há nada de novo além do que já pude assinalar em 
trabalhos anteriores nos quais, espero, muitos dos temas aqui elencados estão tratados 
com mais detalhes seguindo a métrica das instituições de pesquisa. Cuidei, entretanto, 
de agregar a essas minhas “impressões panorâmicas” algumas das discussões ocorridas 
no I Encontro Nacional de História da Educação Matemática. 
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pois o filme trata das várias versões desse crime cujas provas materiais, cujos 
“fatos”, são apenas dois: há um samurai morto e há sua esposa que conheceu 
outro homem além dele.

Para abrigar-se da chuva muito forte, um monge, um lenhador e um 
andarilho encontram-se no Portal de Rashomon. Três dias antes, o monge 
havia encontrado o casal ao passar pela floresta e o lenhador havia descoberto 
o corpo do samurai. Ambos, portanto, prestaram depoimento às autoridades 
sobre o que ocorreu. Nesse encontro sob o portal, o crime é novamente rela-
tado por eles ao andarilho. Flashbacks do crime e dos depoimentos vão cons-
tituindo a trama na qual nenhuma das versões coincide: a do monge, muito 
vaga (ele só havia visto o casal na floresta); a de um conhecido bandido que 
confessa o assassinato, mas o tinge com cores de luta e conquista, relatando o 
estupro não como resultado da força bruta, mas como um ato de sedução ao 
qual seguiu-se docemente a entrega; a da própria esposa, sensível, ofendida 
e totalmente desprotegida; e a do próprio morto, que fala por uma feiticeira/
médium e, em seu depoimento, assume-se como suicida face à inevitabilidade 
da vergonha por ter sido impotente quando o bandido que o enganara o obri-
gou a assistir, amarrado, o estupro da própria esposa. No portal de Rashomon, 
enquanto os relatos prosseguem, o lenhador confessa que havia não só encon-
trado o corpo, mas que, ao contrário de seu depoimento ao tribunal, havia 
presenciado toda a cena... e sua versão não coincide com nenhuma das até 
então narradas.

Ao final das narrativas, quando o monge explicita sua descrença no 
humano, um choro de criança identifica um recém-nascido abandonado num 
dos cantos do portal. O andarilho rouba a manta encontrada junto à criança, 
mas o lenhador (que, ao dar sua versão do crime, confessa ter roubado a 
adaga com pérolas da mulher do samurai morto), como que redimindo a raça 
humana, toma o recém-nascido ao colo e, cessada a chuva, o leva para casa 
para ser criado junto aos seus outros seis filhos.

Uma das lendas do folclore japonês fala de uma criança resgatada, nas 
mesmas circunstâncias, por um lavrador: não era propriamente um oni 
(demônio), mas um trovão (kaminari) que, cuidado pelo lavrador, permitiu-
-lhe um desejo: um filho de força descomunal que, quando adolescente, acaba 
afastando os demônios de um mosteiro.



O final do filme de Kurosawa é, portanto, potencialmente esperançoso: 
é possível transcender a miséria humana, a mentira, a vaidade, a prepotência, 
o crime. É possível vencer a luta contra os demônios do mundo. É possível ao 
homem resgatar-se. O tema de Rashomon é recorrente na obra de Kurosawa: 
a descrença quanto aos homens e quanto à honra; a oscilação entre sonho, 
realidade e pesadelo; o trinômio ambição-traição-destino. A trégua da chuva 
forte dispersa as três personagens e permite que o lenhador acolha a criança 
abandonada, servindo como metáfora ao enfrentamento do caos e da miséria 
humana. Essa porta aberta por Kurosawa será por ele mesmo fechada em Ran, 
filme de 1985 que, em sua cena final, afirma uma desilusão derradeira quanto 
ao resgate do humano, uma possibilidade que, esperançosamente, havia sido 
lançada ao mundo no Rashomon de 1950.

Eu-texto, nós-texto e nossas relações-texto 
(ou Sobre um filme de Visconti)

/.../  eu sou um enigma e quero permanecer um enigma 
para sempre, para os outros e para mim mesmo.

Visconti46 é um cineasta cujo tema principal é a decadência. Parte da cha-
mada Trilogia Germânica47, Ludwig – que narra a história turbulenta do rei 
Ludwig II da Baviera, desde sua subida ao trono, em meados do século XIX, 
até sua morte – integra uma sequência em que Visconti exercita-se em cons-
truir um painel do eclipse social e moral da aristocracia e da grande burguesia 
europeia oitocentista.

Em 1971, havia sido lançado Morte em Veneza, cujo mote é o colapso 
criativo de Aschenbach, reconhecido músico alemão que, às vésperas da pri-
meira grande guerra, refugia-se no Lido, em Veneza. Não estamos, porém, 
na concorrida estação de veraneio: Veneza está sendo devastada pelo cólera, 
num espetáculo ao mesmo tempo patético e deslumbrante em que se debatem 
beleza e morte. Visconti é perfeccionista e sua maestria segue a concepção 
de uma arte total em que teatro, música e pintura visceralmente estão aliados 

46 Luchino Visconti de Modrone (1906-1976), Conde de Lonate Pozzolo, Senhor de Corgeno, 
Consenhor de Somma, Crenna e Agnadello e Cavaleiro da Ordem Civil de Savoia 

47 Os Deuses Malditos (1969), Morte em Veneza (1971) e Ludwig (1973).
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num cenário magnífico e detalhista, cujas cores vibrantes deixam perceber, 
em Veneza, a música de Mahler e as representações escultóricas dos Davis 
de Michelangelo e Donatello e, na Baviera, a música de Wagner (de quem 
Ludwig II foi o principal mecenas) e as telas de Friedrich, alçadas a símbo-
los do Romantismo Alemão. A sofisticação e beleza do Hotel de Bains e seus 
hóspedes são transladadas para os castelos que Ludwig ergueu em Linderhof, 
Neuschwanstein, Hohenschwangau e Herrenchiemsee, onde vemos o rei em 
sua trajetória de solidão, decadência e morte. Nunca tendo sido habitados por 
Ludwig, os magníficos palácios são ecos daquela situação das “ruelas, pontes 
e canais de uma Veneza imóvel, assediada pela peste, que contrasta com as 
confortáveis instalações do hotel onde morreu Aschenbach”.

Já em O Leopardo, filme de 1963, a decadência é representada pela família 
do Príncipe de Salina, numa Sicília tomada por Garibaldi. Junto à tríade que 
alardeia o final dos tempos para as personagens – o nacionalismo, a guerra e 
as perversões – Visconti acrescenta um quarto elemento, “a vulgaridade dos 
tempos modernos que invade e sufoca a elite por todos os lados”. O afresco 
que o diretor compõe “revela a contradição, tipicamente decadentista, entre 
um ambiente dominado pelo tédio, luxo e requinte onde se movem seus per-
sonagens, e a percepção que eles têm da ausência de futuro”. Nesses espaços, 
lassidão e morte estão sempre à espreita.

Na trama de Ludwig, tudo contraria o conselho ouvido do padre às vés-
peras da coroação: “O verdadeiro grande homem é pequeno dentro de si”, e o 
passar do tempo – tão nítido nos dentes do rei (que vão se tornando amarelos 
e apodrecidos) – deixa claro seu desejo de grandeza. Dos acontecimentos his-
tóricos que culminam com o afastamento do monarca por insanidade mental 
só sabemos por meio de depoimentos de personagens palacianos, colhidos 
diretamente pelo expectador, com os depoentes defronte às câmeras. Interessa 
mais a Visconti a forma como a história ecoa nos personagens e a percepção 
que cada um tem dos acontecimentos que o próprio julgamento e – se esta 
fosse possível resgatar – a própria vida do rei. Mas Ludwig é, ao mesmo tempo, 
uma história de Ludwig II narrada por Visconti – e, portanto, uma biografia 
–; uma história da vida de Ludwig II narrada ou constituída com base nos 
depoimentos e impressões de diversas pessoas que com ele conviveram; uma 
história da vida de Ludwig contada, em certo sentido, pelo próprio Ludwig, 



por meio de suas palavras e ações no filme; e, também, uma história alegórica 
da vida do próprio Visconti e, portanto, uma autobiografia alegórica.

“É claro que Visconti” – e desde os parágrafos anteriores estamos 
seguindo por uma análise elaborada por Antonio Miguel48 –, “ao narrar essa e 
outras passagens da história de Ludwig, do modo como planejou desenvolver 
o projeto político-estético de seu filme, recorta, rearranja e se utiliza do dis-
curso da igreja, do discurso do príncipe e de outros discursos, os quais foram, 
sem dúvida, exaustiva e cuidadosamente constituídos com base em muita pes-
quisa documental. Ao assim proceder, Visconti parece não censurar, julgar ou 
tomar partido em relação aos falantes, ainda que os falantes estejam, a todo o 
momento, avaliando, julgando, assentindo, condenando, sugerindo e tomando 
partido em relação às falas de seus interlocutores presenciais ou remotos e em 
relação a causas e pontos de vista explícitos ou implícitos. Entretanto, embora 
esteja se propondo a contar a história de Ludwig, Visconti está contando a 
história do seu Ludwig, do Ludwig de Visconti, de um Ludwig cujo projeto 
político-estético passa a ser lido à luz do projeto político-estético de Visconti; 
não de um Ludwig como ele teria ‘de fato’ sido, mas de um Ludwig do modo 
como Visconti, à luz da pesquisa documental, decidiu constituí-lo. E jamais 
poderíamos dizer que esse Ludwig artístico-textual de Visconti seria menos 
verdadeiro ou menos real do que um Ludwig cientificamente constituído por 
um historiador de ofício. Em ambos os casos, estaríamos diante de Ludwigs 
textuais, dado que o Ludwig de carne e osso, tal como ele realmente foi e viveu, 
está definitivamente morto e se tornou impossível de ser recuperado, quer 
pela sensibilidade e imaginação do artista, quer pelos métodos ditos objetivos 
do cientista ou do historiador. Isso continuaria acontecendo, mesmo que o 
próprio Ludwig tivesse falado ou escrito sobre si próprio, isto é, mesmo que 
dispuséssemos de uma autobiografia de Ludwig, ou seja, de um Ludwig-texto, 
escrito ou oral, produzido por ele próprio e sobre ele próprio”.

48 Texto não publicado, elaborado para um dos encontros com o Grupo de Pesquisa 
História Oral e Educação Matemática (GHOEM), em 2005.
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Contar histórias e criar(-se) narrativamente 
(ou Sobre um filme de Truffaut)

– “A propósito” – pergunta o capitão – “o que faz Montag em seu dia de folga?”
– “Nada demais, senhor.” – responde Montag – “Corto a grama”.

– “E se a lei o proibir?”
– “Vejo-a crescer, senhor.”

A vida de Lazarilho de Tormes, e de suas fortunas e adversidades é uma 
narrativa anônima do século XVI (as edições mais antigas conhecidas são de 
1554). Uma das edições para o português, publicada em 2005 pela Editora 34, 
toma como base a chamada “edição de Medina Del Campo”, encontrada no 
ano de 1992 quando, para uma reforma, derrubou-se uma parede no sótão de 
uma casa na província de Badajoz, Espanha. O proprietário pretendeu, com a 
parede falsa, salvar uma biblioteca de onze volumes, todos datados do século 
XVI e proibidos pela Inquisição. As primeiras frases do prólogo afirmam o 
poder da escrita como auxiliar da memória:

Eu tenho por bem que coisas tão assinaladas, e porventura nunca ouvidas 
nem vistas, cheguem ao conhecimento de muitos e não se enterrem na sepul-
tura do esquecimento, pois pode ser que alguém que as leia nelas encontre 
algo que lhe agrade, e àqueles que não se aprofundarem muito, que os deleite. 
A esse propósito diz Plínio que não há livro, por pior que seja, que não tenha 
alguma coisa boa. Principalmente porque os gostos são variados e o que um 
não come, outros se matam por comer.

A memória, o esquecimento, a escrita e o prazer que a leitura pode pro-
porcionar a alguns e não a outros são ressaltados nesse excerto que apresenta 
essa obra-prima da literatura espanhola e universal. E a expressão “obra-
-prima”, aqui, tem todo sentido. É prima no sentido de primeira, anterior 
mesmo ao Dom Quixote de Cervantes e, portanto, inauguradora do gênero 
literário romance; e é obra-prima pela forma com que relata a vida de um 
homem comum, filho de moleiro, e cuja mãe – cedo viúva – ganhava a vida 
tratando de lavar e cozinhar para estudantes de Salamanca. 



É o Dom Quixote que vemos ser queimado logo às primeiras cenas do 
filme Fahrenheit 451, de 1966, dirigido por François Truffaut. Se citamos o 
Lazarillo, é devido às condições em que a obra foi encontrada em 1992. 
Segundo os tradutores (que dedicam o texto “Ao anônimo que um dia arriscou 
a vida para preservar este livro”), o cuidado com que o proprietário embru-
lhara os volumes permitira uma boa conservação da maioria dos textos. Esse 
proprietário é um daqueles que Montag – personagem principal do filme de 
Truffaut – deve perseguir. Membro da brigada de bombeiros de uma cidade 
sem nome, retratada em seus cenários como uma moderna comunidade de 
arquitetura repetitiva – à exceção de alguns poucos casarões que ainda não 
foram destruídos, por força de lei, por terem sido construídos com materiais 
inflamáveis, diferentemente das demais construções “contemporâneas” – 
Montag e seus colegas bombeiros não têm mais, como tinham os bombeiros 
do passado, a função de apagar incêndios. A função do bombeiro, subvertida, 
é, agora, a de atear fogo às bibliotecas existentes ou aos poucos livros que revo-
lucionários escondem em casa.

Tanto o título do filme quanto o nome dos atores e do pessoal técnico são 
narrados, evitando a presença da escrita, cujas mensagens só trazem infelici-
dade e perturbam o sono dos cidadãos honestos daquela cidade que é, segundo 
o ensaio de Manuel da Costa Pinto49, um “pouco mais sombria e opressiva do 
que a maioria das metrópoles contemporâneas, com seu misto de progresso 
industrial e deterioração do tecido urbano, onde moderníssimos meios de 
transporte atravessam bairros decadentes”. A esposa de Montag é uma repre-
sentante emblemática dos membros dessa comunidade que se anestesia com 
comprimidos ora relaxantes, ora estimulantes, e interage a todo momento com 
a família virtual, onipresente, cujos “primos” apresentam shows interativos em 
enormes televisões murais: o mundo das irrealidades confortáveis.

O filme de Truffaut é baseado no livro homônimo de Ray Bradbury – na 
escala Fahrenheit é a 451 graus que o papel se incendeia –, uma obra categori-
zada pelos críticos como uma distopia: “a descrição de um lugar fora da histó-
ria, em que tensões sociais e de classe estão aplacadas por meio da violência ou 
do controle social. /.../ Os universos opressivos descritos em romances distópi-
cos como Nós, de Ievguêni Zamiátin (também publicado no Brasil sob o título 

49 Manuel da Costa Pinto assina o prefácio do livro Fahrenheit  451, de Ray Bradbury, publi-
cado pela Editora Globo.
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A Muralha Verde), Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ou A Revolução 
dos Bichos e 1984, de George Orwell, seriam, assim, os antecedentes imediatos 
de Fahrenheit 451. A exemplo desses livros, encontramos em Bradbury uma 
sociedade policialesca, com propensões totalitárias, em que a individualidade 
é sacrificada a razões de Estado”.

Tendo considerável experiência na destruição de livros (o que lhe per-
mite ensinar a encontrar e destruir) e um histórico de assujeitamento que 
lhe garante uma promoção no trabalho, Montag trava contato com Clarisse 
e começa a questionar-se sobre as proibições vigentes, iniciando-se, ele pró-
prio, no aprendizado dos livros quando, antes, entorpecia-se nas histórias em 
quadrinhos sem texto escrito. Nesse mundo de big brothers em que vizinhos e 
parentes são delatados a todo momento, a memória é gradualmente dissolvida: 
as pessoas – que se tocam obsessivamente para não esquecerem de si mesmas – 
trocam presentes em datas que não mais sabem o que significam, e seus regis-
tros pessoais são fotos formais em que muitas vezes aparecem de costas, já que 
a identidade do sujeito e mesmo sua corporeidade vão se perdendo no mesmo 
ritmo em que a memória e a individualidade se diluem. Não é, certamente, 
apenas uma crítica aos regimes totalitários, mas também a uma época que vê 
nascer e crescer uma forma “mais sutil de totalitarismo: a indústria cultural, a 
sociedade de consumo e seu corolário ético – a moral do senso comum”.

Resta a Montag, agora pária, refugiar-se junto a Clarisse e a outros que 
tomam nas mãos a função de serem os livros que leem, preservando no tecido 
vivo as histórias/memórias que oralmente transmitem a outros, mantendo um 
passado e possibilitando-lhes um futuro. Assim, também eles, como os bom-
beiros, podem queimar os livros. Trata-se, porém, de uma distorção subver-
siva: queimam-se os livros de papel porque eles próprios tornaram-se os livros 
que querem resgatar do fogo.

História da Educação Matemática  
(no Brasil): perspectiva de um panorama

Uma obra cinematográfica (disso não escapam nem mesmo os documen-
tários) não precisa, necessariamente, ter um compromisso com a realidade 
(seja lá o que se entende por “realidade”) nem com a verdade (seja lá o que 
se entende por “verdade”). É importante, entretanto, que ela faça sentido no 



horizonte que ela própria cria, em sua trama, nas costuras que diretores e rotei-
ristas constroem. São, portanto, verdadeiramente legítimas no horizonte de 
possíveis sentidos de verdade que criam. Independente disso, de algum modo, 
mesmo obras extremamente fantasiosas, ficcionais, absurdas, sem a intenção 
de “dizer verdades” ou “criticar a realidade”, a partir de alinhavos hermenêuti-
cos falam de seu tempo pois são, sempre, criações enraizadas num momento, 
mesmo que tenham a proposta de pautar-se no desenraizamento. Desse ponto 
de vista, obra cinematográfica e prática historiográfica tanto se aproximam 
quanto se distanciam.

Parece claro que os trabalhos em História da Educação Matemática reali-
zados no Brasil seguem a perspectiva de que, em Historiografia, trata-se mais 
de se guiar pela noção operacional de plausibilidade que pela ideia quimérica 
de verdade, ainda que essa opção não esteja, sempre, explicitada nos trabalhos 
que vêm sendo produzidos. O que me leva a essa constatação é a intenção – do 
meu ponto de vista muito clara e intensivamente evocada nas atuais pesquisas 
brasileiras em nosso campo – de filiar-se a abordagens historiográficas mais 
contemporâneas, que se descolam, por exemplo, de uma concepção positivista 
da História.

Em maior ou menor escala, vemos as pesquisas dessa área buscando 
apoio em uma pluralidade de fontes que ora convergem, ora divergem e, entre 
convergências e divergências (seja entre fontes ou entre as pesquisas realiza-
das a partir dessas fontes) busca-se, enfim, uma tonalidade média que ajude 
a compreender a duração das coisas no tempo, a manutenção e a alteração de 
perspectivas, cenários, práticas e concepções. Desse ponto de vista, a prática 
historiográfica – como a desenvolvida por educadores matemáticos que pes-
quisam a História da Educação Matemática – difere da obra cinematográfica, 
pois necessariamente deve pautar-se pela plausibilidade, e essa plausibilidade, 
via de regra, tem se dado pelo entrecruzamento de fontes, entendendo que 
tanto as fontes quanto as compreensões que a elas são creditadas são criadas 
por um agente que intencionalmente as interroga e lhes atribui significado 
(e, nesse ponto, se aproximam da obra cinematográfica, na qual todo filme 
é a criação intencional de um autor que se abre a um exame hermenêutico). 
Entretanto, aparentemente nos falta compreender que os significados são atri-
buídos às coisas do mundo, e não extraídos delas.
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A dificuldade em, ao mesmo tempo, defender prerrogativas contempo-
râneas de praticar historiografia e vinculá-las a uma busca de natureza filosó-
fica que lhes dê lastro em boa parte pode ser creditada ao modo anacrônico 
que usualmente caracteriza a historiografia escolar com a qual todos tomamos 
contato durante nossa formação anterior às práticas de pesquisa nas quais nos 
inscrevemos apenas quando terminada nossa escolarização de nível médio. Se 
esse contato massivo com uma historiografia calcada na cronologia, nos fatos, 
em nomes, classificações e categorizações, na ideia de progresso, na noção de 
verdade, numa trama contínua e sucessiva de eventos bem encadeados, entre 
outros aspectos, não é suficiente para explicar ou justificar nossa resistência 
quanto a perspectivas mais contemporâneas, ele é uma variável (plausível) a 
ser considerada na equação. Também em boa parte, nossas resistências podem 
ser compreendidas pelo espaço acadêmico em que transitamos, já que, mesmo 
terminada nossa formação de nível médio, nos vemos ainda inseridos em uma 
cultura científica dominada pelas ideias de generalização, experimentação, 
neutralidade do pesquisador e objetividade metodológica. Nada – ou muito 
pouca coisa – nos prepara para enfrentar uma prática historiográfica que aceite 
a relatividade, a subjetividade, a descontinuidade, a desconfiança no passado, a 
possibilidade de o passado não ser um guia confiável para os enfrentamentos 
com o futuro, a não-neutralidade das fontes e dos pesquisadores, a impossibi-
lidade da verdade que aniquila distorções e divergências. Em suma, pouco ou 
nada nos prepara para acreditarmos numa historiografia que seja a elaboração 
de versões plausíveis que, registradas, sejam oferecidas como resíduos para 
interpretações, tendo já, elas próprias, sido criadas a partir de resíduos dessa 
mesma natureza. Cabe a nós explorar nossas possibilidades de expor versões 
como o Kurosawa do Rashomon, afastando-nos, entretanto, da perspectiva dos 
seus personagens, que criam versões sem necessariamente preocupar-se com 
a plausibilidade50.

Ainda assim, cuidando da plausibilidade de nossas versões e abertos aos 
contrapontos que essas versões farão surgir quando tomadas/avaliadas em 

50 É interessante, entretanto, destacar que, embora evitar a criação de versões não plau-
síveis deva ser um dos credos fundamentais à historiografia, registrar versões – mesmo 
as implausíveis – é parte essencial, segundo creio, da prática historiográfica. Nisso há 
um paralelismo entre a crítica da realidade e as obras de arte (que não precisam ser 
plausíveis para permitirem compreensões sobre a existência). Ainda assim, é importante 
registrar uma distinção entre ficção e historiografia, ainda que promovendo a importân-
cia da ficção para a e na historiografia.



conjunto, é preciso entender além: a historiografia – como o próprio “grafia” 
do termo indica de modo claro – é uma narrativa, uma elaboração textual, na 
qual o passado é uma miragem, uma inexistência à qual nossas versões dão 
forma, uma forma que se faz a partir da problematização, e de uma proble-
matização do presente. Assim, a historiografia – uma tentativa de apreender 
o fluxo em que nos encontramos imersos – não é, propriamente, o estudo do 
passado, mas uma prática problematizadora, uma busca de sentidos (não de 
justificativas) para o presente a partir de sentidos que criamos para o passado, 
apoiados nos múltiplos resíduos que nos chegam e aos quais nós, agentes situ-
ados, plausivelmente e interpretativamente, atribuímos significado.

Não é à toa, portanto, que termos como “hermenêutica” e “narrativa”, 
por exemplo, estejam cada vez mais fazendo parte do vocabulário das ciências 
humanas e, em particular, das ciências da Educação e do discurso historio-
gráfico. Essa ampliação discursiva deve-se, sem dúvida, à percepção da insu-
ficiência das abordagens mais clássicas (ditas “científicas por excelência”) de 
pesquisa, e ainda que estejam bem distantes de serem hegemônicas no campo 
da História da Educação Matemática brasileira, pode-se perceber inequivoca-
mente sua presença em enfoques metodológicos e perspectivas teóricas signi-
ficativamente mobilizadas em nossa comunidade de pesquisa.

A virada hermenêutica das Ciências Sociais da década de 1970 já impli-
cou uma alteração nas práticas de pesquisa, e é cada vez mais sentida com o 
correr do tempo. A perspectiva de que as abordagens quantitativas não são sufi-
cientes para abordar toda e qualquer situação abre a possibilidade de vermos 
os fenômenos do mundo como texto. Trata-se, agora, não apenas de mensurar 
ou buscar “entender” (no sentido que Ricoeur dá a esse termo) os objetos, mas 
interpretá-los para “compreendê-los”. A compreensão, numa visão existencial, 
engloba e ultrapassa os mecanismos do entendimento (que ressalta um com-
ponente, digamos, meramente cognitivo, racional). Fala-se amplamente, agora, 
de uma interpretação da cultura, e o paradigma hermenêutico – que junto de 
si traz inúmeras formas de operacionalização – passa a dividir o cenário com 
perspectivas mais clássicas, minando a hegemonia positivista das ciências e, em 
particular, das ciências sociais. Pouco tempo levou até se manifestar nitidamente 
– na forma de protocolos de pesquisa, por exemplo – uma associação entre essa 
virada hermenêutica e as recentes perspectivas “narrativas”. 
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Eu sou minha narrativa de mim. Eu construo minha identidade e atribuo 
significados a mim próprio (e às outras pessoas e coisas) por poder contar uma 
história de mim, do mundo, e das relações que ocorrem nesse espaço. Fala-se, 
agora, não apenas na criação do sujeito, mas na criação narrativa do sujeito, e 
proliferam cada vez mais os estudos sobre as “escritas de si” – os registros que 
narrativamente deixo de mim próprio, e dos outros, na existência –, as meto-
dologias e teorizações sobre e para uma política da narratividade. A História da 
Educação Matemática – seguindo, provavelmente, a incorporação nítida dessa 
vertente nas ciências humanas e sociais e, em especial, na Educação – incor-
pora essa nova onda que surge na esteira da virada hermenêutica dos anos de 
1970. Como os subversivos de Truffaut, que se tornam as narrativas para salvá-
-las do fogo, nós guardamos nossas memórias e a memória de outros e só nos 
tornamos nós próprios, nesse domínio de relações muitas vezes conflituosas 
entre nós e as coisas, por podermos criar narrativas. Philippe Lejeune51 diz que 
os humanos só caminham em pé por serem sujeitos-narrativas. As escritas 
referenciais, a Literatura como aliada das práticas historiográficas, as biografias 
e autobiografias passam a ocupar espaços e ampliar ainda mais aquela diver-
sidade de fontes, fundamentações e métodos que já exercitávamos. Abre-se, 
por exemplo, a seara que permite entender os arquivos pessoais – eles próprios 
uma importante contribuição para alargar as práticas pautadas na diversidade 
de fontes e na importância do estudo serial de resíduos do passado, mas, ainda 
assim, recurso para uma história “de exceções”, dada a singularidade dos atores 
sociais que, participando de uma cultura letrada que não é, certamente, a da 
maioria dos agentes sociais, principalmente no Brasil, formam seus arquivos 
que posteriormente são disponibilizados a instituições e pesquisadores – como 
escritas de si, autobiografias ampliadas. 

A criação de narrativas múltiplas sobre a cultura escolar, sobre o papel 
da Matemática nessa cultura escolar, o registro dessas narrativas e a possibili-
dade de agregar a isso tudo uma hermenêutica das narrativas que, por sua vez, 
também constitui narrativas (no que se tem chamado de análise de narrativas 
e/ou de análise narrativa de narrativas) ajudam a consolidar o surgimento de 
iniciativas como a da História Oral em História da Educação Matemática.

51 LEJEUNE, P. O pacto autobiográfico. Belo Horizonte: UFMG, 2008.



Como mais um passo nessa trajetória de abrir caminhos e puir frontei-
ras, a História Oral, de modo claro, permite o registro de narrativas diversas 
e diversificadas que, em enorme escala, contribui para entendermos – ainda 
mais do que as ampliações já estabelecidas nas tentativas bem sucedidas de 
ampliar as fontes de pesquisa – nossa cultura escolar – no caso da História da 
Educação Matemática – em sua tonalidade média, posto que mesmo as comu-
nidades iletradas – aquelas a quem o direito à escola foi negado, por exemplo, 
ou aquelas cujos registros escolares são apenas as frias listas de registro de 
arquivos escolares caóticos que aguardam seu resgate em iniciativas sempre 
emergenciais – podem, segundo os parâmetros da História Oral, ter suas nar-
rativas (as narrativas, não esqueçamos, a partir das quais os próprios sujeitos 
se constituem como sujeitos) registradas, disponibilizadas e estudadas.

Aos arquivos pessoais, aos cadernos de alunos, aos registros escolares 
padrão, aos espaços arquitetônicos, às pinturas, às músicas, às artesanias várias, 
entre outros resíduos do passado, juntam-se os depoimentos cuidadosamente 
coletados na situação viva da entrevista, sejam eles tornados fontes escritas ou 
mantidos em sua gravação original.

O rompimento paulatino com as amarras que vinculavam a História 
da Educação Matemática a parâmetros mais clássicos e controladores, como 
aqueles impostos pela história positivista – ainda bastante presente num 
campo (a Matemática) que, pautando-se pela estrutura conservadora quanto 
aos métodos de pesquisa, escreve sua história (a História da Matemática) 
segundo critérios que não destoam, em sua essência, do modelo originado nos 
Oitocentos – e o acolhimento da ideia segundo a qual é necessário considerar 
fontes, procedimentos e fundamentações plurais, inscreve a historiografia da 
cultura escolar matemática na esteira das transformações pelas quais passou a 
Historiografia como prática profissional autônoma. Ainda que, como naquele 
processo vivido pela Historiografia, essas transformações sejam lentas e ocor-
ram em maior ou menor grau dependendo do pesquisador, do seu grupo e do 
seu contexto sócio-cultural-acadêmico, podem ser notados claramente sinais 
dessas transformações. 

Um dos sinais mais nítidos dessas alterações, do meu ponto de vista, é a 
insistência com que certas rubricas têm ocupado a cena da pesquisa na área. 
Embora em graus e segundo procedimentos e fundamentações variáveis, que 
ora se aproximam, ora se distanciam, é notável a presença da rubrica “História 
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Cultural” nos trabalhos que atualmente vêm sendo desenvolvidos pelos pes-
quisadores em História da Educação Matemática no Brasil. Essa presença, eu 
penso, indica, no mínimo, um norte a ser perseguido e o desejo de perseguí-
-lo, o que inscreve a pesquisa brasileira em História da Educação Matemática 
num cenário contemporâneo da historiografia em que predomina a tendência 
de afastamento com relação à historiografia de viés positivista. Também uma 
série de autores tem sido amiúde mobilizada por ampla parcela dessa nossa 
comunidade. Roger Chartier, Paul Ricoeur, Carlo Ginzburg, Dominique Julia, 
André Chervel e Michel de Certeau, por exemplo, parecem formar um bloco 
relativamente homogêneo de referências, o que tem sincronia inequívoca com 
aquela intenção de vincular a historiografia que temos praticado ao viés da 
História Cultural. A qualidade inequívoca e os avanços sensíveis dos pesqui-
sadores e pesquisas brasileiros no campo da História da Educação Matemática 
permitem, certamente, um afastamento homeopático desses grandes blocos 
teóricos em favor de referências mais marcadamente regionais, o que já é sen-
sível nos nossos trabalhos, nos quais as referências nacionais participam, aos 
poucos, como fundantes, no mesmo patamar daquelas referências já consa-
gradas internacionalmente. Não se trata propriamente de um afastamento 
(posto que esse termo pode trazer a ideia de fincar estacas territoriais, como 
que de reserva de mercado). Melhor dizendo, penso que os avanços quantita-
tivos e qualitativos da pesquisa que temos realizado no campo da História da 
Educação Matemática, no Brasil, permite alçar nossas pesquisas e pesquisado-
res como referências-base, concebendo-os junto àquelas referências interna-
cionais historicamente consagradas.

Numa síntese extremamente aligeirada52, pode-se dizer que o movimento 
da História Cultural toma como ponto de partida a história como ocorrendo 
de modo situado, em tempo e espaço específicos, considerando, portanto, que 
o estudo da duração das coisas – a Historiografia, o registro do movimento 
perpétuo de alterações e permanências – deve estar sempre atrelado às con-
dições culturais que permitem ao homem, visto necessariamente como um 
ser que estabelece relações, criar sua existência. Pode-se perceber uma gênese 
dessa perspectiva já nos Annales, na afirmação de Bloch de que a História é 

52 Tornar mais precisos os conceitos mobilizados aqui extrapola as pretensões deste texto, 
cujo objetivo é tão somente apresentar um inventário de perspectivas enunciadas por 
um pesquisador sobre um campo com o qual convive diariamente e, mais especifica-
mente, enunciadas nos trabalhos apresentados durante o I ENAPHEM.



o estudo do homem, vivendo em comunidade, no tempo. A trajetória dessa 
posição – que vai agregando e descartando temas, abordagens, métodos – 
chega até os atuais trabalhos que defendem a necessidade de coexistência de 
inúmeras apreensões teóricas e técnicas, vindas das mais diversas áreas do 
conhecimento, para que, integradas, nos auxiliem a compreender as relações 
humanas tomando-as, necessariamente, na órbita da cultura.

Da compreensão de que tudo ocorre situadamente, e de que a prática da 
historiografia é uma atividade do presente cujos agentes se voltam ao passado 
para interrogá-lo (e interrogarem-se a si próprios, numa trama de relações), 
mas não devem fincar-se nesse passado despregando-se do presente, surge 
a necessidade de interrogar também o mundo contemporâneo. É à contem-
poraneidade que o historiador deve responder. É à contemporaneidade que 
o pesquisador em História da Educação Matemática (cuja função é, apoiado 
na historiografia, compreender, motivar e implementar ações significati-
vas quanto à cultura matemática escolar do presente) deve reportar-se. E o 
mundo contemporâneo nos impõe uma série de situações complexas, difíceis 
de serem abordadas sem que um arsenal de instrumentais metodológicos e 
teóricos, criados ou herdados, sejam disparados. Talvez essa perplexidade não 
tenha sido menos impactante para o homem do início do século XIX, quando 
se impunha a revolução industrial, talvez tenha sido similar à perplexidade 
do homem do Renascimento que, saído do Medievo, deparava-se com novas 
cores, formas e projetos. Mas, o que nos diz respeito mais propriamente, neste 
texto, é o mundo do agora, contemporâneo, dominado pelas mídias, pelo sen-
tido da autopromoção, da cultura de massa, das formas de produção excluden-
tes em grau absurdo...

Um conceito originado nos estudos historiográficos pode nos ajudar a 
entender esse complexo sistema de símbolos que é a atualidade e, com isso, 
assentar definitivamente a necessidade de trabalharmos em colaboração 
estreita com vários campos do conhecimento. Trata-se do conceito de Regime 
de Historicidade, cunhado por François Hartog.

Hartog afirma que a ideia de regime de historicidade pode ser compreen-
dida de duas maneiras. Numa acepção restrita, um regime de historicidade é 
o modo como uma sociedade trata seu passado. Num sentido amplo, o regime 
de historicidade serviria para designar a modalidade da “consciência de si” de 
uma comunidade humana. Um regime de historicidade é marcado por um 
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modo específico de (re)orientar o tempo, um modo específico de articular 
passado, presente e futuro. O regime de historicidade, portanto, impõe vieses 
ao modo de conceber e praticar a historiografia53.

Uma pré-história da historicidade fica subentendida como a que perdu-
rou da Antiguidade à Idade Média, quando a narrativa sobre os fatos passados 
– mais notadamente na Antiguidade – preza o cenário mítico e inscreve-
-se como gênero literário. Um primeiro regime de historicidade instala-se, 
segundo Hartog, no Renascimento, manifestando-se na historia magistra (é 
no conhecimento do passado que se encontram enraizadas as possibilidades 
de enfrentar o presente e o futuro: cabe à história dar exemplos que guiem a 
vida). Aos poucos as práticas historiográficas passam a incorporar a ideia de 
progresso e é a noção de futuro, não mais a de passado – privilegiada pela his-
tória magistra – que passa a comandar a articulação presente-passado-futuro. 
Mas vestígios muito claros da historia magistra perduram dos antigos até o 
Renascimento, passando por todo o Medievo, mostrando que, como ocorre 
a qualquer paradigma, as alterações nos regimes de historicidade são lentas. 
Um regime de historicidade pode permanecer latente por um longo período 
e apenas muito mais tarde servir de guia mais seguro ou estável para alterar a 
concepção de tempo. Talvez não seja adequado, portanto, afirmar que o pri-
meiro regime de historicidade considera a história mestra da vida, o segundo 
desenvolve a ideia de progresso, e o terceiro constitui a história como frag-
mento, dando suporte a um presentismo ou uma concepção de tempo coman-
dada pela transitoriedade do presente. Fosse assim, os regimes de historicidade 
seriam outra periodização, uma periodização temática, mas ainda assim uma 
periodização, um corte no tempo linear. Essa é, segundo pensamos, a contri-
buição inédita de Hartog: não uma nova periodização para um tempo estag-
nado, não um novo título para uma velha forma de organizar, mas um modo 
de pensar os mecanismos historiográficos em sua dinamicidade.

Assim é que se percebe, mesmo nos Annales, uma manutenção – em vias 
de alteração – de um modelo plasmado na ideia de progresso, do mesmo modo 
que se deve atentar para uma subjacente concepção da história como mestra 
da vida já nos gregos, na pré-história da historicidade. A proposta de Hartog 

53 O regime de historicidade impõe vieses (e ao mesmo tempo permite criar vieses) não 
só, obviamente, no campo historiográfico. Mas é a esse campo que Hartog se refere e 
sendo esse também o nosso tema, a particularização segue justificada.



é clara quando afirma que o fator essencial para determinar um regime de 
historicidade são “os diferentes modos de conceber o tempo”. Assim, por um 
lado, se o passado – nosso solo comum, o terreno da tradição – é concebido 
como alimentando o presente e nos motivando a seguir, a partir dos “exem-
plos exemplares”, rumo ao futuro – que é esperado e visto como superando 
afirmativamente passado e presente –, o regime de historicidade é um. Se, por 
outro lado, não se tem mais interesse no futuro como objetivo a perseguir e o 
passado não é mais visto como um guia rumo ao que quer que seja, vivemos 
segundo outro regime de historicidade. 

No regime de historicidade contemporâneo, as formas de praticar a his-
toriografia necessariamente se diferenciam, proliferando as abordagens e os 
temas novos, muitos deles, pela novidade, incômodos e em princípio vistos 
como subversores. Torna-se importante, por exemplo, discutir a legitimidade 
da memória, dos tempos constituídos pela memória, da temporalidade des-
contínua da memória, ainda estranha em face da temporalidade do contínuo 
com a qual a historiografia esteve habituada, e a integração dessa temporali-
dade distinta às práticas de escrever história; torna-se importante considerar a 
necessidade de analisar os discursos em suas singularidades, e não mais apenas 
sob o critério da convergência e divergência entre pontos de vista (o que tem 
sido feito, necessariamente, pelo cotejamento de narrativas num conjunto de 
narrativas); torna-se vital experimentar formas de elaboração textual alterna-
tivas às redações acadêmicas já cristalizadas para que seja possível, de modo 
compreensível, registrar e divulgar esses temas e abordagens espinhosos, flexí-
veis, complexos, e até agora não usuais no domínio da prática historiográfica.

Referência incidental: Caravaggio e o museu de novidades
Caravaggio viveu do final do século XVI ao início do XVII. Foi (e talvez 

ainda o seja, a julgar por suas biografias, das quais comumente não escapa o 
adjetivo “maldito”) um artista controverso: misterioso, escandaloso, celerado, 
genial, revolucionário.

A contrarreforma exigia uma pluralidade de cores e formas na decoração 
que contrastasse com a sobriedade dos reformadores Lutero e Calvino e afir-
masse a supremacia de Roma. Esse o ambiente em que nasceu Caravaggio, e 
“no dia seguinte à Renascença, o que começa com Caravaggio é, simplesmente, 
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a pintura moderna”. Sem ele, “não teria havido Ribera, Vermeer, La Tour, 
Rembrandt. E Delacroix, Courbet e Manet teriam pintado de outra forma”, 
afirma Roberto Longhi, junto a Giulio Carlo Argan um dos mais festejados crí-
ticos de arte italiana. De uma carreira encerrada tragicamente em 1610, surge 
um período de esquecimento que durará cerca de 300 anos. A segunda car-
reira de Caravaggio, sua redescoberta, dar-se-á pelos esforços de críticos (den-
tre eles particularmente Longhi) no início do século XX, com exposições de 
trabalhos dos quais até então, quando muito, eram conhecidas apenas cópias.

Caravaggio inaugura um novo enfoque para o tratamento da luz. A lumi-
nosidade que até então caía obrigatoriamente do céu, como um dom divino, 
agora atravessa janelas e portas, insinua-se em diagonal, e ajuda a compor o 
tom trágico, religioso ou épico da representação. Suas interpretações e seu 
modo de tratar a luz são provocações. Em A conversão de São Paulo – que 
hoje ocupa um altar lateral da Igreja Santa Maria Del Popolo, em Roma – a 
luz surge de lugar nenhum, é a própria manifestação da divindade que não 
principia, apenas é, e sendo, reflete secundariamente num São Paulo de braços 
abertos, jogado ao chão, e realça magistralmente o cavalo que ocupa a maior 
parte da tela. O sinal da conversão é exatamente a luz que emana do nada e 
ilumina a cena. A luz é o registro do instante, a verdade da conversão segundo 
a interpretação de Caravaggio que nos dá um São Paulo efetivamente tocado 
pelo divino.

O registro do instante, como que uma pré-história da fotografia, é um 
exercício pelo qual Caravaggio, com seu claro-escuro e sua humanização do 
sagrado, será conhecido.

A Morte da Virgem é outro exemplo dessa subversão caravaggesca: na tela 
de 1606, hoje no Louvre, vemos Maria – delatada como a mãe de Deus apenas 
por um fino halo que se perde em meio à movimentação da cena com suas inú-
meras referências – morta. Não Maria às portas da morte ou Maria já morta: 
vemos Maria – aquela que, segundo o cristianismo, não morre humanamente, 
apenas “ascende aos céus” – registrada no instante mesmo em que morre, em 
meio a pessoas que se comovem e cuja proximidade à defunta denuncia a 
situação das pessoas simples, da comunidade pobre, dos iguais em desgraça 
que se unem nos momentos de dor (“parentes e vizinhos amontoados, com 
aquela genuína solidariedade na dor que é própria somente dos humildes”, 
diz Argan).  Na penumbra do quarto simples dividido toscamente por um 



cortinado vermelho, a pele esverdeada da defunta, seus cabelos despenteados, 
o inchaço aparente do corpo, sua posição em nada sagrada mostram um cadá-
ver em sua humanidade sem vida, à espera do banho de vinagre anunciado 
pela vasilha aos pés da cama que nada mais é do que um estrado com tiras de 
couro. É a morte comum, de uma pessoa comum, chorada por iguais que em 
nada dela se diferenciam e que, por isso, vislumbram para si mesmos, a partir 
da ausência daquela que era amada, uma morte também comum e a consta-
tação da própria finitude. O boato sobre Caravaggio ter usado como modelo 
para a mãe de Deus uma prostituta recolhida do Tibre, morta por afogamento, 
certamente foi um outro fator para que a obra – como outras tantas – causasse 
escândalo.

Também em suas pinturas de temas profanos pode-se ver a indignação de 
Caravaggio frente à falsificação da realidade, uma falsificação que ele subverte 
munido das ferramentas de estilo de que dispõe, auxiliando a instaurar uma 
narrativa diferenciada. Baco é um tema recorrente no final do século XVI: ele 
pinta o Pequeno Baco Doente (hoje na Galleria Borghese, em Roma), autorre-
trato tendo à mão um cacho de uvas, durante sua permanência de seis meses 
em um hospital de pobres em Roma, ao qual foi lançado à própria sorte: “a 
carne intumescida, a tez lívida, olheiras profundas e olhar terno denunciam 
a doença que, em verdade, nunca o abandonará. O Baco doente é um Baco 
miserável”. O Grande Baco (hoje na Galleria Degli Uffizi, em Florença) foi 
pintado alguns anos depois. Baco, nessa representação, é um rapaz de corpo 
pálido, com a face excessivamente corada delatando o torpor da embriaguez. 
Tem feições femininas (os jovens modelos masculinos eram frequentemente 
procurados dentre os meninos que viviam com as prostitutas), ombros à mos-
tra e, aparentemente entorpecido e desinteressado, tem à frente uma cesta de 
frutas e nos oferece uma taça de vinho. O cenário idílico é subvertido a um 
olhar mais meticuloso. As unhas sujas da mão que nos oferece a taça e as frutas 
apodrecidas da cesta nos avisam da decomposição que corromperá qualquer 
face, por mais robusta, rosada e brilhante que seja.

Em seu História da Arte Italiana, Argan afirma que os “maneiristas imi-
tam Michelangelo e Rafael, mas não os compreendem; fazem pintura ´de his-
tória´, mas a história, para eles, é vã oratória; estão com os modelos, com as 
regras, com as teorias, mas estão fora da cultura, porque esta não é um princí-
pio de autoridade, é uma experiência que torna mais claros, mas também mais 
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árduos, os problemas concretos da vida. /.../ [Em algumas obras] Caravaggio 
mostra como se deve servir-se da lição do passado: retoma a impostação de 
algumas figuras de Michelangelo e de Rafael, transporta-a para a realidade 
viva, demonstrando como, assim enquadrada e focalizada, a realidade torna-
-se mais próxima e seus contrastes mais nítidos. O mesmo se pode dizer da 
história: ela não afasta a realidade, aproxima-a; não a pacifica, dramatiza-a.”

Compreender a Educação Matemática, tendo como apoio a historiogra-
fia, implica compreender nosso regime de historicidade, seja para aceitá-lo 
ou para criar estratégias que, lentamente, contribuam para subvertê-lo; seja 
para afastá-lo ou aproximá-lo; seja para pacificá-lo ou dramatizá-lo. Importa é 
defender uma perspectiva, e defendê-la de modo fundamentado, num espaço 
– cuja possibilidade de existência o ENAPHEM claramente mostrou – em que 
a diversidade de pontos de vista possa conviver.
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A produção de fontes de 
pesquisa para a história da 
educação matemática no 
Brasil

O papel do que se denominada “fontes”, no fazer historiográfico, tem 
sofrido mudanças, no decorrer dos tempos, tanto no que se refere a seu signi-
ficado, quanto aos tipos de texto que podem ter a chancela de “fonte histórica”.  
Apesar de,  nos inícios do século XIX, a história da arte utilizar não apenas tex-
tos escritos em sua elaboração, em fins daquele mesmo século, a emergência 
e posterior hegemonia de uma história política fez com que apenas escritos 
emitidos por instituições governamentais fossem considerados “fontes” para a 
história.  Caberia ao historiador verificar a autenticidade das mesmas e, “com-
provada” tal autenticidade, tais fontes pretensamente forneceriam a “verdade” 
sobre os “fatos”.

A aproximação de historiadores com outras áreas do conhecimento – tais 
como a sociologia, geografia e psicologia – proporcionou novas possibilida-
des no fazer histórico. Assim, nas primeiras décadas do século XX, na França 
– mas também em outros países54 – novos objetos, métodos e, conseqüente-
mente, fontes passaram a direcionar a pesquisa em História, principalmente 
na produção dos historiadores envolvidos com a fundação da revista Annales 
d’Historire Économique et Sociale.  

Outra mudança ocorreu, entre as décadas de 1960 e 1970, quando a cha-
mada “Virada lingüística” trouxe novas maneiras de se compreender o que é 

54 Peter Burke (2002) nos informa que movimentos de renovação da escrita histórica ocor-
reram também  em outros países, tais como Japão, URSS e Brasil.
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um texto e a comunicação e quando uma nova concepção de cultura, provinda 
das pesquisas em antropologia, se disseminou nos meios acadêmicos. Daquele 
período até os dias atuais, coloca-se a impossibilidade de uma objetividade 
radical, ou seja, sem interferências da subjetividade do pesquisador, na análise 
dos textos, sejam eles escritos, orais ou imagéticos.  Com esses novos refe-
renciais, as questões direcionadas aos textos, os modos como eles são organi-
zados, classificados e interpretados, na elaboração histórica, constituem-nos 
como “documentos históricos”. Segundo Mattedi (2012), desde a aproximação 
da história com as discussões que estavam ocorrendo na área da linguística,

Do ponto de vista metodológico, assume grande importância a ampliação da 
noção de fonte histórica, na verdade, o abandono da noção de fonte histórica 
ancorada na analogia da água que brota da pedra ou da terra, inodora, insí-
pida, incolor, transparente, cristalina e límpida para saciar a sede de infor-
mações históricas do historiador. Discute-se então as noções de monumento 
e de documento, associadas às noções de memória individual e coletiva. As 
relações entre história e historiografia não são mais mediadas pelas fontes his-
tóricas, naquele sentido, mas pela memória individual e coletiva, pelos lugares 
de memória, pelos monumentos, enfim, pela noção ampliada de documento 
histórico, nos seus diversos e diferenciados tipos. Importa menos o que o 
documento diz, pois este não diz nada por si só, importam as perguntas que o 
historiador faz decorrentes dos problemas que formula, e as interpretações e 
explicações que constrói com base nas evidências disponíveis e nas respostas 
que elabora para estas perguntas (MATTEDI, 2012, p. 3)

A discussão sobre a necessidade de se abordar os documentos como se 
fossem monumentos é encontrada, primeiramente, no texto Arqueologia do 
Saber (1972), de Foucault. Nele, o autor reflete sobre uma aproximação dos 
documentos históricos como aquela que temos frente a um monumento visto 
pela primeira vez por nós: estranhar, questionar e da inserção dele em uma 
série de discursos, interpretar. A ideia de desconstrução dos textos para a 
constituição dos documentos históricos, insere-se nessa discussão levantada 
por Foucault.

Esse breve e parcial histórico nos mostra mudanças ocorridas na his-
toriografia, no que se refere à compreensão do que seriam “fontes” e “docu-
mentos” históricos. Tais mudanças estão presentes também na elaboração de 
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histórias da Educação Matemática, no Brasil. Podemos nos colocar algumas 
questões, quando nos propomos a fornecer uma visão geral sobre os caminhos 
que tal pesquisa tem tomado em nosso país, nos últimos anos. Podemos per-
guntar, por exemplo, em que arquivos tais documentos têm sido encontrados 
e como tais locais de conservação de memórias estão (ou não) organizados? 
Que documentos têm sido priorizados na escrita daquelas histórias? Como 
tais documentos têm sido classificados, organizados, seriados e como se inse-
rem naquelas histórias da educação matemática? Esse capítulo pretende for-
necer ao leitor alguns indícios de respostas a essas questões. Para tanto, foram 
analisados artigos que compõe os Anais do I Encontro Nacional de Pesquisas 
em História da Educação Matemática (I ENAPHEM), que ocorreu em novem-
bro de 2012.

O primeiro texto desse capítulo, de Aparecida Rodrigues Silva Duarte 
e Lucia Maria Aversa Villela, foca o olhar sobre os arquivos discriminados 
nas pesquisas apresentadas no I ENAPHEM, e trazem uma reflexão sobre as 
possibilidades e dificuldades de organização e uso de arquivos históricos. A 
segunda seção desse capítulo, elaborada por Joseane Pinto de Arruda e Irani 
Parolin Santana traz uma minuciosa tipologia sobre os diferentes documen-
tos citados nas investigações apresentadas como Pôster no I ENAPHEM. Os 
demais textos deste capítulo realizam uma análise do uso de diferentes docu-
mentos, na escrita histórica, apresentados pelos relatos das pesquisas que 
compõe aqueles Anais. Assim, Bruno Alves Dassie e David Antonio da Costa 
nos dão a conhecer as diferentes maneiras que os livros didáticos têm sido 
inseridos como documentos, nas pesquisas históricas, na área de Educação 
Matemática. Adriana Cesar de Mattos e Oscar João Abdounur dissertam 
sobre o uso de documentos legislativos na escrita da História em Educação 
Matemática. Heloisa da Silva discorre sobre a inserção de fontes orais, como 
documentos históricos naquelas pesquisas e analisa como estão sendo utiliza-
dos nas mesmas. Claudinei de Camargo Sant´Ana nos contempla com uma 
reflexão sobre os documentos escolares na elaboração de histórias do ensino 
de matemática, a partir das pesquisas apresentadas naqueles Anais. Rosimeire 
Aparecida Soares Borges nos apresenta um estudo sobre as investigações que 
abordam possibilidades de investigar práticas pedagógicas e metodologias de 
ensino, por meio da análise histórica de revistas pedagógicas. Andreia Dalcin e 
Arlete de Jesus Brito, a partir da leitura dos textos dos Anais do I ENAPHEM, 
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verificam a carência e dificuldade de análise de fotografias e apresentam uma 
possível forma de análise desse tipo de documento.

O leitor terá um amplo espectro de análises sobre o uso de diferen-
tes documentos históricos em pesquisas na área de História da Educação 
Matemática desenvolvidas até o presente. Essas análises indicam potenciali-
dades, dificuldades e limites no uso de tais documentos e, portanto, também 
nos levam a pensar em necessidades e possibilidades de superação de tais difi-
culdades e limites. Nesse sentido, esperamos que os textos aqui apresentados 
configurem-se como uma fonte de reflexão para aqueles que estão envolvidos 
com essa área de conhecimento.
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4.1. Os arquivos como lugares privilegiados para a busca 
de fontes para as pesquisas sobre história da educação 
matemática: da procura à compilação e socialização

Aparecida Rodrigues Silva Duarte – UNIBAN-Anhanguera 
Lucia Maria Aversa Villela – Universidade Severino Sombra, RJ

Em tempos nos quais produzir história implica em concentrar esforços 
para apreender a história do homem em sociedade, em um espaço/tempo 
determinados, e em que as facilidades tecnológicas permitem trazer o mundo 
aos nossos computadores pessoais, há que se alargar compreensões sobre o 
significado dos arquivos.

Do ponto de vista da pesquisa histórica, o que caracterizaria a existência 
de um arquivo?

A palavra archivum significava lugar onde se guardavam os documentos. 
Se para os historiadores o próprio conceito do que é documento sofreu alte-
rações, isto também ocorreu com o significado de arquivo: de espaço físico 
passou também a designar o conjunto de documentos, sejam estes “produzi-
dos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades 
privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por 
pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 
documentos”. (BRASIL, 1991, Art. 2º).

Através dessa legislação criou-se “o Conselho Nacional de Arquivos 
(CONARQ), órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que define a política 
nacional de arquivos, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos 
(Sinar)” (BRASIL, 1991, Art. 26º). Tal como objetiva, esta legislação define, em 
dois outros artigos, o que são arquivos públicos e arquivos privados:

Art. 7º Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos 
e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito 
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federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas fun-
ções administrativas, legislativas e judiciárias.

Art. 11º Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos pro-
duzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas 
atividades.

Seguiram-se outras iniciativas governamentais, mas em todas o que se vê 
são as preocupações em se legislar mais minuciosamente sobre a criação, orga-
nização e manutenção de arquivos públicos, mormente os governamentais. Tal 
como reclama Prochasson (1998) sobre o trato legal com os arquivos priva-
dos na França, aqui no Brasil também sentimos falta de maiores preocupações 
com os arquivos dessa natureza.

Da ideia primitiva de que apenas se estabeleceriam em espaços públicos à 
concepção ampliada de que podem constituir-se em quaisquer espaços (públi-
cos ou privados; físicos ou virtuais), surgem questionamentos a serem respon-
didos pelos historiadores. A partir do momento em que existe uma proposta 
de se armazenar, catalogar e compilar traços do passado, mesmo que estes 
tenham acabado de ocorrer, tal fato, por si só, poderia ser digno de compor 
o que entendemos por arquivo histórico ou seria apenas um fato jornalístico, 
sem maiores consequências para a pesquisa histórica?

Temos exemplos recém-vividos: no Brasil, os protestos organizados pelas 
redes sociais e iniciados a partir da abertura da Copa das Confederações55 vêm 
gerando um volume incalculável de textos, gravações audiovisuais e fotos. 
Quando uma das emissoras de televisão, por exemplo, solicita ao povo que 
poste suas imagens sobre tais manifestações, produzindo assim um painel 
imagético sobre este momento histórico, este conjunto de documentos pode 
ser considerado um arquivo histórico? Seria público ou particular? Também 
há sites que mapeiam por meio de grafos, em tempo real, o fluxo de concentra-
ção dos “posts” de protestos das redes sociais. De que modo estas imagens são 
passíveis de integrarem o que se entende por arquivo histórico?

55 Copa das Confederações, ou Taça das Confederações (como é conhecido na Europa) - 
evento esportivo na modalidade futebol organizado pela Federação Internacional de 
Futebol (FIFA), cuja nona edição aconteceu entre 15 a 30 de junho de 2013 em diversas 
capitais brasileiras.



Para responder a essas indagações, buscamos auxílio no entendimento 
de Le Goff, quando este afirma que “devemos fazer o inventário dos arqui-
vos do silêncio, e fazer a história a partir dos documentos e das ausências de 
documentos” (2003, p. 109). Lembramos também de Febvre (apud Le Goff, 
2003), ao afirmar que se pode e se deve fazer história com tudo o que a enge-
nhosidade permite, tudo aquilo que é significativo para o homem. Já Bloch 
(2001), ao referir-se à quase infinita diversidade de testemunhos históricos: 
“tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que fabrica, tudo o que toca pode 
e deve informar-nos sobre ele” (p. 79). Nesse sentido, entendendo como Le 
Goff (2003) que todo documento, seja ele considerado sob o plano consciente 
ou inconsciente, revela-se como um monumento que deve ser desconstruído 
pelos historiadores. Isso implica que aquelas fontes obtidas em redes sociais, 
por representarem atividades humanas da contemporaneidade, não estão 
livres de profunda reflexão crítica própria da prática dos historiadores, a fim 
de que possam receber o status de documento.

Num mundo sujeito a rápidas e constantes transformações, de toda 
ordem, como se conceber a produção historiográfica? Diante das facilidades 
tecnológicas disponíveis, ler o passado a partir do presente, confrontar fontes 
históricas, compilá-las sobre as mais diversas formas e naturezas e tratá-las de 
maneira científica, vai exigir uma nova visão e forma de atuação nesse campo 
de atividade científica.

No que tange aos arquivos privados, estes já vinham, desde as últimas 
décadas do século XX, ocupando papel de destaque na produção da micro-
-história (PROCHASSON, 1998)56. Esta tendência, além de irreversível e com 
os questionamentos levantados no início deste texto, abre outros nichos para 
se trazer à tona o problema de como criar-se redes de repositórios e arquivos 
em nosso país. 

No Brasil, em novembro de 2012, ao realizar-se o I Encontro Nacional 
de Pesquisa em História da Educação Matemática (I ENAPHEM) abriu-se 
espaço para discussões dessa natureza, porquanto se reuniram pesquisadores 

56 O interesse por arquivos privados, segundo Prochasson (1998), provocou mudanças ra-
dicais na história das práticas historiográficas, devido à História Cultural, em especial, 
aos estudos sobre os intelectuais e também pela valorização de uma nova escala de 
observação social por meio da micro-história, levando a um interesse por fontes mais 
qualitativas e menos seriais. Gomes (1998) também discute esse tema em “Nas malhas 
do feitiço: o historiador e os encantos dos arquivos privados”.
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brasileiros da maioria dos programas de pós-graduação do país, interessados 
na escrita da História da Educação Matemática. Durante esse encontro, o que 
foi falado sobre arquivos históricos? 

Pelo material apresentado percebe-se que, enquanto alguns arquivos 
estão organizados e disponíveis aos pesquisadores, outros se encontram em 
fase de organização. Há relatos sobre a existência de arquivos parcialmente 
disponíveis e, infelizmente, referências a arquivos que ao longo da pesquisa 
tornaram-se totalmente indisponíveis ao público. Em alguns casos, os docu-
mentos encontram-se mal acomodados, instalados de forma precária, mal 
organizados e preservados, correndo risco de deterioração (ESPERANÇA, 
2012). A falta de recursos e de políticas públicas consistentes podem ser moti-
vos pelos quais pesquisadores não têm acesso a alguns acervos (DOS REIS; 
SOUZA, 2012; MORAIS, 2012; SALVADOR, 2012; ALVES; VILLELA, 2012). 
Nesse sentido, o trabalho de Siqueira Filho (2012) conta as dificuldades de ins-
talação pelas quais passou o acervo do professor Malba Tahan57 até ser criado o 
Centro de Memória da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas 
(FE/Unicamp).

Nos Anais do I ENAPHEM encontramos relatos de pesquisadores que 
auxiliaram na organização de arquivos pessoais. Tais ações revelam-se de fun-
damental importância para a pesquisa no campo da História, uma vez que os 
arquivos pessoais se constituem como valiosas fontes de pesquisa para a o ofí-
cio do historiador (DALCIN, 2012; DASSIE, 2012; COSTA, 2012; SALVADOR; 
VILLELA, 2012). 

A questão de espaço para armazenar acervos de grandes proporções, 
bem como maior divulgação e rápido acesso a documentos, foram assuntos 
tratados por Costa e Arruda (2012) durante o evento. Assim sendo, discor-
reram sobre as vantagens dos repositórios institucionais virtuais e apresenta-
ram um repositório temático, referente à História da Educação Matemática, da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Essa experiência veio somar-
-se à sugestão de Villela (2012) a fim de que se criasse um espaço arquivístico 

57 O pseudônimo e personagem Malba Tahan foi criado pelo professor Júlio Cesar de Melo 
e Souza (1895-1974). Em suas produções (contos, livros, artigos e revistas) buscava manei-
ras atraentes de divulgar e aplicar o conhecimento matemático. Seus livros, traduzidos 
para pelo menos 12 idiomas, circulam em vários países. Em homenagem a Júlio Cesar, 
o dia de seu nascimento foi instituído como o Dia Nacional da Matemática (ou do ma-
temático): o Projeto de Lei 3482/2004 foi aprovado em 05/06/2013, faltando apenas a 
sanção presidencial.



supra-institucional e virtual o qual reunisse o somatório dos esforços dos pes-
quisadores brasileiros em História da Educação Matemática. A disponibiliza-
ção das imagens digitalizadas de fontes primárias serve como mais um espaço 
de interação entre pesquisadores.

Verificou-se, igualmente, que uma grande variedade de arquivos (públi-
cos e pessoais) foi consultada pelos participantes desse encontro. Dentre eles, 
destacamos aqueles pertencentes às instituições de Ensino Superior, vincula-
dos a grupos de pesquisa em Educação Matemática. Da UNESP de Rio Claro, 
foram citados o Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) e o Grupo de 
Pesquisa em História da Matemática e/ou suas Relações com a Educação 
Matemática (GPHM); da UNESP de Bauru/SP, o Grupo de História Oral e 
Educação Matemática (GHOEM) (MOURA, 2012). Da Universidade Severino 
Sombra/RJ, destacou-se a criação do Laboratório de História da Educação 
Matemática (LaPHEM), que abriga o Arquivo Pessoal Estela Kaufman 
Fainguelernt (APEKF) (SALVADOR, M.; VILLELA, 2012). Encontramos men-
ções aos acervos do Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática 
no Brasil (GHEMAT) da Universidade Federal de São Paulo que, dentre 
outros arquivos pessoais, guarda o Arquivo Pessoal Euclides Roxo (APER) 
(DASSIE, 2012; SIQUEIRA FILHO, 2012). Siqueira Filho (2012) menciona o 
Núcleo de Pesquisa sobre o Livro e a História Editorial no Brasil (LIHED), 
da Universidade Federal Fluminense/RJ, bem como o Centro de Memória da 
Faculdade de Educação/Unicamp/SP, que guarda o Centro de Memória Malba 
Tahan. Ainda, Costa e Arruda (2012) comentaram sobre a organização do 
repositório institucional de fontes para a História da Educação Matemática da 
Universidade Federal de Santa Catarina.

Constatamos que uma boa parte dos trabalhos apresentados no I 
ENAPHEM pautou suas investigações em arquivos escolares, a saber: o arquivo 
do Colégio Estadual Júlio de Castilhos/RS (ESPERANÇA, 2012); o arquivo do 
Lyceu de Goiânia (RABELO; RIBEIRO, 2012); o acervo Histórico da Escola 
Caetano de Campos, administrada pelo Centro de Referência em Educação 
Mario Covas/SP (PARRÉ; LEME DA SILVA, 2012); acervo do Grupo Escolar 
Eliazar Braga/SP (SOUZA, 2012); acervo da Escola Normal Auxiliadora/MS 
(DOS REIS; SOUZA, 2012); Arquivo do Ginásio Mairi/BA (FERREIRA, 2012); 
Acervo da Escola Técnica de Comércio União Caixeiral/RN e da Escola Estadual 
Jeronimo Rosado/RN (MORAIS, 2012); arquivos da Escola Americana, atual 
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Mackenzie/SP (PINHEIRO, 2012) e Núcleo de documentação e Memória do 
Colégio Pedro II – NUDOM/ RJ (SIQUEIRA FILHO, 2012).

Também foram citados arquivos institucionais diversos, como: o 
arquivo do Instituto Federal Tecnológico de Educação do Estado de Mato 
Grosso (IFMT) (MOURA, 2012); Arquivo Público da Secretaria Municipal 
de Educação de Vassouras/RJ (APSMEV), sob a salvaguarda da seção do 
Instituto de Pesquisa Histórica do Arquivo Nacional (IPHAN) (SALVADOR, 
H., 2012); Círculo de Estudos Bandeirantes de Curitiba/PR e o Centro de 
Documentação e Informação Técnica (CEDITEC/SEED-PR) (COSTA, 
2012); Arquivo Histórico Estadual de Goiânia/GO (MACIEL, 2012); Arquivo 
Pessoal Alda Lodi/Museu da Escola de Minas Gerais (REIS; GOMES, 2012); 
arquivo morto da Escola Politécnica da USP/SP (MATTOS, 2012); Arquivo 
Gustavo Capanema da Fundação Getúlio Vargas, no Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC/RJ (DASSIE, 
2012); arquivos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) (MENDES, 2012); Arquivo Histórico de Blumenau/SC 
(ZIMMER; BOLDO e COSTA, 2012); o Centro de Referência em Educação/
SP, o Centro de Memória da Universidade de São Paulo, o Centro de Pesquisa 
e Documentação de História Contemporânea do Brasil/RJ (CPDOC) e o 
Centro de Memória Institucional do ISERJ, Arquivo Lourenço Filho, situado 
no CPDOC-FGV/RJ (ALMEIDA; LEME DA SILVA, 2012); Arquivo Público 
Municipal de Vitória da Conquista/BA (ROCHA; SANTANA; SANT’ANA 
2012); Arquivo Nacional/RJ (GASPAR; VILLELA, 2012); o Arquivo Central 
e os arquivos do Departamento de Matemática e do Departamento de 
Administração Acadêmica da Universidade Federal de Sergipe (GUIMARÃES; 
SANTOS, 2012); o acervo da Sociedade Brasileira de Educação Matemática da 
Bahia (SBEM/BA); o arquivo do Colégio de Aplicação da Universidade Federal 
de Santa Catarina (CA/UFSC) e o Acervo de Memória Educacional (AME/SC) 
(SANTOS; FLORES; ARRUDA,2012); o Arquivo Público do Estado de Santa 
Catarina (SILVEIRA; FLORES; COSTA, 2012); o Arquivo Histórico de Campo 
Grande/MS (ARCA) (FAORO; SOUZA, 2012); o Centro de Ensino Liceu 
Maranhense, Arquivo Público do Estado do Maranhão, Arquivo da Igreja do 
Carmo, Museu dos Capuchinhos/Ma e o Serviço de Imprensa e Obras Gráficas 
do Estado do Maranhão (SIOGE) (SOARES, 2012). 



Ainda constam pesquisas efetuadas em museus e bibliotecas do país: 
Museu do Departamento de Ciências Exatas da Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (ESALQ/SP) (SAMPAIO, 2012); Museu da Imagem e do Som/
RJ; Museu Dom João VI/ RJ (SIQUEIRA FILHO, 2012); Museu Pedagógico 
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (AMARAL; SANT’ANA; 
SANTANA, 2012); Museu da Escola de Minas Gerais (REIS; GOMES, 2012); 
Museu Pedagógico Casa Padre Palmeira da UESB (ROCHA; SANT’ANA, 2012); 
Museu da Escola Catarinense (SILVEIRA; FLORES; COSTA, 2012); Museu dos 
Capuchinhos (SOARES, 2012); Biblioteca Orlando Nigro do Instituto Federal 
do Mato Grosso (MOURA, 2012); Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 
(SIQUEIRA FILHO, 2012); Biblioteca Pública do Paraná; Biblioteca da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná; Biblioteca da Universidade Federal do Paraná; 
Biblioteca da Diretoria de Tecnologia Educacional (CETEPAR) (COSTA, 
2012); Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco (SILVA PINTO, 2012); 
Biblioteca do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina 
e a biblioteca da Escola de Educação Básica Lauro Muller, em Florianópolis/
SC (ZIMMER; BOLDO; COSTA, 2012); Biblioteca Pública do Estado de Santa 
Catarina (SILVEIRA; FLORES; COSTA, 2012); Biblioteca da Universidade 
de São Paulo (ALMEIDA; LEME DA SILVA, 2012); Biblioteca do Instituto de 
Educação de Minas Gerais (REIS; GOMES, 2012); Biblioteca Municipal Ney 
Pontes Duarte/RN (MORAIS, 2012); Biblioteca da Universidade Federal da 
Grande Dourados/MS (FAORO; SOUZA, 2012); Biblioteca Pública Benedito 
Leite, Biblioteca Pública Josué Montelo, Biblioteca da Universidade Federal do 
Maranhão, Biblioteca da Universidade de Coimbra (SOARES, 2012).

O mapeamento acima exposto evidencia a variedade de arquivos que 
foram utilizados pelos pesquisadores do I ENAPHEM, o qual ofereceu uma 
amostragem significativa dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos na área 
da História da Educação Matemática. Verifica-se que o leque de possibilida-
des de atuação no campo da História vem se abrindo, proporcionando um 
aumento significativo de produção historiográfica e de troca de experiências 
científicas. Paralelamente a esse alargamento de tipos de arquivos (físicos ou 
virtuais), começa-se a ganhar cada vez mais adeptos que, numa concepção 
supra-institucional, venham somar esforços no sentido de centralizar docu-
mentos de toda ordem em um grande repositório disponível a toda a comuni-
dade de historiadores da Educação Matemática.
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4.2. Fontes para a história da educação 
matemática: indicativos de pesquisas recentes 
nos pôsteres do i enaphem (2012)

Joseane Pinto de Arruda – CA-UFSC  
Irani Parolin Santana – UESB

Do propósito deste texto
Nos últimos anos, as pesquisas que envolvem História da Educação 

Matemática (HEM) no Brasil vêm ganhando espaço em publicações, eventos 
de natureza científica e programas de Pós-Graduação, associados à área da 
Educação Matemática (EM)58. Isso se deve, dentre outros fatos, ao aumento de 
pesquisadores articulados em grupos de estudos em universidades brasileiras59 
os quais, ao produzirem referenciais metodológicos próprios, compartilham a 
possibilidade de debater e de produzir conhecimentos sobre histórias das prá-
ticas escolares e dos discursos estabelecidos em outros tempos para o ensino e 
a aprendizagem da matemática.

Assim, situando-se no contexto das investigações históricas em Educação 
Matemática, o propósito deste texto é mapear e trazer indicativos sobre o uso 
de fontes nas produções acadêmicas apresentadas nos pôsteres do I Encontro 
Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática (I ENAPHEM), 
realizado em Vitória da Conquista (BA), em 201260. Entende-se aqui por fon-

58 Exemplos disso são os dois volumes do número temático “História da Educação 
Matemática”, publicados pelo principal periódico da área, o Boletim de Educação 
Matemática (BOLEMA), no ano de 2010.

59 Como, por exemplo, o grupo de História Filosofia e Educação Matemática (HIFEM), Grupo 
de História Oral em Educação Matemática (GHOEM) e Grupo de História da Educação 
Matemática no Brasil (GHEMAT).

60 Considerado obra coletiva de representantes de diferentes programas de pós-gradua-
ção, o I ENAPHEM teve como objetivos a socialização e a discussão do conhecimento 
produzido em EM, particularmente, ao campo de HEM; a difusão deste campo entre pro-
fessores de diferentes graus de ensino e acadêmicos de graduação e pós-graduação 
em Matemática, Educação Matemática, História das Ciências e áreas afins. Vale dizer 
ainda que o referido encontro reuniu cerca de 450 pesquisadores.
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tes àquelas associadas à realização de um estudo histórico pelo pesquisador da 
HEM. Nessa direção, vale dizer que tais fontes e o seu uso, em geral, articulam-
-se a uma metodologia específica vinculada aos campos da Educação e, sobre-
tudo, da História.

Para Barros (2010), falar sobre fontes remete à reflexão sobre dois fato-
res que constituem a singularidade da História como campo de produção de 
conhecimento. De um lado, a centralidade da dimensão temporal, se pensar-
mos a História como ciência que estuda o homem no tempo, como afirmou 
Bloch, em 1940 e, do outro, a obrigatoriedade do uso de fontes pelo historiador 
como meio de escrever a História (BARROS, 2010). Tais fatores, segundo o 
historiador, fazem com que este campo de conhecimento possa ser distinguido 
de qualquer outro.

Janotti (2011), por sua vez, alerta que o uso das fontes também tem uma 
história. Conforme a autora, o interesse dos historiadores varia de acordo com 
o tempo e o espaço em que vivem e depende das circunstâncias de suas traje-
tórias, expectativas e identidades culturais. Afirma ainda que “ser historiador 
do passado ou do presente, além de outras qualidades, sempre exigiu erudição 
e sensibilidade no tratamento das fontes” para “[...] a construção convincente 
de seu discurso” (JANOTTI, 2011, p. 10). A respeito das fontes usadas pelo 
historiador na contemporaneidade, Janotti identifica a presença de uma diver-
sidade delas, tais como documentais, arqueológicas, impressas, orais, biográ-
ficas e audiovisuais61.

Nesse âmbito, é possível dizer que, do mesmo modo como os historia-
dores trabalham com fontes diversas e se apropriam delas por meio de abor-
dagens específicas, métodos e técnicas variadas, de acordo com o seu tempo 
e espaço (PINSKY, 2011, p. 8), o mesmo pode-se dizer dos pesquisadores em 
História da Educação Matemática (HEM).

Na perspectiva de Valente (2007, p. 39), há uma infinidade de fontes ou 
materiais para a escrita da história da matemática escolar. São eles: livros didá-
ticos, diários de classe, exames, provas, livros de atas, fichas de estudantes, 
documentos da escola, arquivos pessoais de professores e estudantes, docu-
mentação oficial normativa e legislativa como decretos e leis etc. Além disso, 
nas pesquisas em HEM, ainda é possível citar, por exemplo, o testemunho de 

61 Uma abordagem detalhada sobre cada uma destas fontes pode ser encontrada em 
Janotti (2011).



ex-professores e ex-alunos, em geral, revelando o trato com a História Oral 
como metodologia de pesquisa, assim como o uso de fotografias (GARNICA, 
2005; 2010).

Com o propósito de mapear e trazer indicativos em pesquisas recentes 
sobre o uso de fontes foram analisados 58 trabalhos na sessão de comunicação 
pôster (CP) do I ENAPHEM (2012). Assim, este texto, apresenta inicialmente 
o modo como se realizou o levantamento de dados sobre as fontes utilizadas 
para, em seguida, mapeá-las e conhecê-las. Feito isso, são discutidas possíveis 
articulações entre fontes, metodologias e grupos de pesquisas, cujo se filiam 
estas pesquisas. Por fim, ocorrem algumas considerações sobre a análise rea-
lizada, discutindo os indicativos e/ou abordagens sobre o uso de fontes em 
história no âmbito da Educação Matemática.

Do levantamento de dados
Para o levantamento de dados a respeito do uso de fontes em produções 

recentes do I ENAPHEM (2012), fez-se uma pesquisa de abordagem descri-
tiva de caráter exploratório62 e, também, documental por envolver leitura, 
organização e análise (TRIVIÑOS, 1987). Dessa abordagem resultou a adoção 
dos seguintes procedimentos: 1) revisão de literatura sobre o uso de fontes; 
2) coleta e leitura das pesquisas recentes nos Anais do I ENAPHEM, eviden-
ciando modalidade de formação, vínculo com universidade e metodologia de 
pesquisa; 3) descrição e organização dos dados obtidos, identificando o tipo 
de fontes e seu uso nas pesquisas; 4) análise e discussão dos resultados, desta-
cando possíveis tendências e/ou abordagens sobre o uso destas fontes63.

Levando em conta que, no âmbito da pesquisa em HEM, há diversidade 
de fontes, documentais e orais, realizou-se uma leitura atenta aos resumos e 
textos das pesquisas recentes. Para esta leitura e organização das produções, foi 
fundamental estabelecer uma prática de análise que, a princípio, foi orientada 
pelos eixos temáticos propostos pelo I ENAPHEM. Daí saber, de acordo com 
tais eixos, que 37 correspondiam ao eixo HEM e formação de professores; 13 
ao eixo HEM em diferentes níveis de ensino; 6 ao eixo fontes para a HEM; e 2 

62 Conforme Triviños (1987), os estudos descritivos exploratórios têm como foco a ideia de 
conhecer uma dada comunidade, suas peculiaridades e problemáticas, servindo entre 
outras coisas para levantar problemas de pesquisa.

63 Vale dizer que esta pesquisa foi realizada no período de fevereiro a maio de 2013.

4.2. Fontes para a história da educação matemática...       189



190       História da Educação Matemática no Brasil

ao eixo metodologias da pesquisa em HEM; totalizando uma análise sobre 58 
pesquisas em andamento da sessão comunicações de pôsteres.

Da mesma forma, fez-se o levantamento acerca da modalidade de forma-
ção em que se encontravam os pesquisadores: 11 em nível de Doutorado, 27 
de Mestrado, 4 de Mestrado Profissional, 3 de Especialização, 9 de Iniciação 
Científica e 4 em outras modalidades de pesquisa64. Foi possível ainda rastrear 
a quantidade de pesquisas por universidade, conforme indica o Quadro 165:

Quadro 1 – Número de pesquisas recentes da sessão CP por universidade brasileira

Instituição	 Pesquisas Instituição Pesquisas
Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) 7 Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) 7

Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB) 6 Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) 5

Universidade Federal de Santa 
Catarina a (UFSC) 4 Universidade Severino 

Sombra (USS) 4

Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) 3 Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) 3

Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) 3 Universidade Federal de 

Espírito Santo (UFES) 2

Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) 2 Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB) 2

Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB)

2 Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) 1

Universidade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS) 1 Universidade de São Paulo 

(USP) 1

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) 1 Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ) 1

Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR) 1 Universidade Federal do 

Sergipe (UFS) 1

Universidade Bandeirante 
(UNIBAN) 1

Após esse trabalho inicial, levantando alguns dados sobre as 58 pesquisas 
da sessão CP, rastrearam-se as fontes e as respectivas metodologias utilizadas. 
Durantes esse rastreamento, verificou-se que em uma mesma metodologia 
citada nas pesquisas, destacavam-se mais de uma fonte utilizada. Ou seja, a 

64 Pesquisas relacionadas a projetos acadêmicos e particulares de docentes vinculados as 
universidades.

65 Os quadros foram elaborados e organizados pelas autoras do artigo com base nos Anais 
do I ENAPHEM (2012).



quantidade de referências citadas como fontes não se restringia a uma meto-
dologia em especial. Por exemplo, considerando a análise documental como 
metodologia, obtinham-se os livros didáticos e a legislação oficial de ensino.

Desse modo, por eixos temáticos, foi possível averiguar a presença das 
seguintes abordagens citadas nas pesquisas como metodologias de estudo66: 
(a) Análise Documental; (b) Pesquisa Bibliográfica; (c) Pesquisa Qualitativa; 
(d) Hermenêutica da Profundidade; (e) História Oral; (f) Análise crítica – 
reflexiva; (g) Escritos de si. A partir do levantamento dessas metodologias ou 
abordagens, observou-se uma diversidade de fontes e uma relação entre elas.

Nos textos, também foi possível perceber a indicação de instrumentos de 
pesquisa, como o caso da entrevista, considerada como uma fonte que contri-
bui para a análise de documentos da escola e de documentos oficiais. Desse 
levantamento de dados, discutiram-se as tendências e aproximações entre 
essas referências indicadas nos textos das pesquisas recentes da CP. A seguir, 
apresenta-se a análise dessas fontes segundo eixos temáticos, modalidade de 
formação e universidades.

Do uso das fontes nas pesquisas
Dos 58 trabalhos associados aos eixos, 42 apontam a presença da aná-

lise documental e bibliográfica como as principais tendências metodológicas. 
Tais tendências estão associadas aos seguintes documentos: legislação oficial 
de ensino; livros textos (obras raras); livros didáticos (análise de prefácios, de 
conteúdos matemáticos e de modos de ensinar); manuais pedagógicos para 
professores; apostilas; cadernos e provas de alunos; documentos específicos da 
escola (atas de exames, atas de formatura, correspondências, relatórios, planos 
de aula, livros de registro de diplomas, diários de classe); produções acadê-
micas; revistas pedagógicas; relatórios de inspeção escolar; artigos de jornais; 
boletim informativo, acervos particulares; arquivo central; plantas usadas por 
marceneiros; fotografias e entrevistas com ex-professores, ex-alunos e, ainda, 
com pessoas da comunidade.

66 Convém dizer que, neste texto, não se buscou discutir cada metodologia citada nas 
pesquisas recentes. O objetivo do texto, lembrando, foi mapear e discutir o uso de fontes 
nas referidas pesquisas.
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De outra maneira, o livro didático, documentos específicos da escola 
e produções acadêmicas aparecem em 7 pesquisas associadas à abordagem 
Hermenêutica da Profundidade (4) e à História Oral (3). Esta última metodo-
logia, também é citadas em 5 pesquisas, a partir de um trabalho envolvendo 
a memória, o depoimento de indivíduos escolares e não escolares (pessoas da 
comunidade de um determinado local). Ainda, ligados à pesquisa qualitativa, 
análise crítica – reflexiva e escritos de si, 4 trabalhos apresentam documentos 
que circularam no Brasil e em Portugal no século XIX, tais como programas 
oficiais de ensino; fotografias; produções acadêmicas; e biografias de autores de 
obras/livros textos matemáticos como, por exemplo, a de Pitágoras de Samos67.

Pode-se dizer que o livro didático é a principal referência citada entre 
as pesquisas. Dentre elas, 16 citam o livro didático como a única fonte a ser 
utilizada e, ainda, 9 pesquisas utilizam esse recurso interligado a documentos 
específicos da escola, documentos oficiais (decretos, legislação, programas de 
ensino) e depoimentos orais. Outras combinações também foram observadas 
como: documentos escolares e entrevistas (depoimentos). Nesse sentido, para 
uma análise mais específica sobre o indicativo das fontes citadas nas pesquisas, 
as mesmas foram agrupadas em: documentais; documentais & depoimentos; 
depoimentos orais.

Das fontes e suas especificidades nas pesquisas
Embora tenha sido possível estabelecer um agrupamento envolvendo 

metodologias, durante o processo de análise, pode-se perceber a presença de 
características específicas das pesquisas relacionadas às escolhas das fontes. 
Uma delas consiste em propor fontes associadas a um tema particular de pes-
quisa envolvendo, por exemplo, um impresso (livro didático, revista, jornal, 
obra/livro texto) e uma região do país, ou uma escola e, ainda, um autor. A 
outra característica diz respeito ao período de recorte da pesquisa que, de 
certo modo, também dá o tom para a escolha das fontes.

Concernente às fontes associadas a um tema particular, ou a mais de um 
tema específico, foram identificadas 3 pesquisas referentes ao eixo Fontes para 
a HEM, 9 ao eixo HEM em diferentes níveis de ensino e 28 ao eixo HEM e 

67 A referência ao matemático grego Pitágoras se situa no âmbito de suas ideias apropria-
das por livros-textos.



Formação de Professores, totalizando 40 pesquisas (68,96%). Nelas, tomando 
como referência principal associada a um ou a mais de um tema, foram citados:

– Obras/livros textos: livros do matemático Oronce Fine (1494-
1555); cartilha de Theobaldo Miranda dos Santos; coleção didática 
“Matemática” e sua utilização no Instituto Nossa Senhora da Piedade 
de Ilhéus/BA (1990-1996); livro A aritmética da Emília de Monteiro 
Lobato (1920-1940); obra didático pedagógica de Lourenço Filho 
(1930-1960); livros de aritmética de Lourenço Filho (1930-1960); obras 
de John Dewey e Edward Thorndike; obras e escritos sobre Pitágoras 
de Samos; manual pedagógico “Metodologias para o Primário” e seu 
uso na formação de professores em Campo Grande/MS (década de 
1950); livros de Matemática Moderna na região Sudoeste da Bahia 
(1960-1970); manuais pedagógicos portugueses para ensinar matemá-
tica no curso primário brasileiro (1930-1960).

– Impressos: jornal “O São Matheus”; revista The Mathematics Teacher 
(1943).

– Acervos: documentos da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 
da Bahia.

– Arquivos: arquivo central da UFS (1990-2006); arquivo particular de 
Alda Lodi (1927-1946); arquivos da Escola Americana (1880-1930).

– Documentos oficiais: legislação para a formação matemática do pro-
fessor primário na Escola Normal Catharinense de Florianópolis/SC 
(1911-1946); documentos que tratem sobre a presença de matemáticos 
no Maranhão do século XIX, envolvendo Brasil e Portugal.

– Documentos escolares: cadernos de matemática de estudantes do 
Colégio São Bento do Rio de Janeiro (1970); material usado por pro-
fessores do Grupo Escolar Amâncio Pereira de São Mateus/ES (1946-
1975); documentos da Escola Normal Caetano de Campos de São 
Paulo (1940); documentos da Escola Comercial de Amargosa/BA 
(1957-1960); atas de exames, matrículas e livros de registro da Escola 
Normal em Campo Grande/MS; documentos institucionais e livros 
didáticos utilizados pelo Ginásio Santa Bernadete de Amargosa/BA 
(1950-1960); documentos e livros utilizados pela Escola de Engenharia 
de Pernambuco (primeira metade do século XX); documentos e livros 
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didáticos utilizados nos Institutos de Educação de São Paulo e Rio 
de Janeiro (1932-1939); documentos e livros didáticos utilizados no 
Colégio de Aplicação da UFSC (1980-1990); documentos do Curso de 
Matemática no Rio de Janeiro (1930); apostilas da disciplina geome-
tria analítica na UFJF (década de 1970); cadernetas de aulas, planos de 
aulas, boletim informativo, livros de matemática utilizados e entrevis-
tas com professores e alunos do Ginásio Mairi/BA (1967 a 1975).

– Entrevistas: memórias de ex-alunos do Grupo Escolar Barão de 
Macaúbas (1936-1952) de Vitória da Conquista/BA; narrativas de 
integrantes da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas do 
Estado de São Paulo e de professores que atuaram em Pitangueiras/SP 
(década de 1980); testemunhos de professores de matemática do curso 
supletivo de 1º Grau em Minas Gerais (1971-2002); lembranças dos 
professores de matemática do Centro Integrado Luiz Navarro de Brito 
de Alagoinhas/BA (1969-1979); depoimentos de professores e pessoas 
ligadas à região de Itaipulândia/PR; depoimentos de professores de 
matemática de uma região; depoimentos de professores de matemática 
na região de Montes Claros/MG (1960-1990); depoimentos de profes-
sores de matemática de Dourados/MS (década de 1980).

– Outros documentos: notas fiscais, jornais da cidade, plantas de carpin-
teiros e marceneiros que atuaram em Vassouras/RJ (século XIX).

Outra característica para a escolha de fontes, incluindo-se 51 pesqui-
sas da CP68, diz respeito ao período de recorte temporal de estudo, ou seja, a 
grande maioria das pesquisas indica o período alinhado à ocorrência de fontes 
documentais, documentais&depoimentos e depoimentos orais, organizou-se a 
seguinte tabela (Quadro 2):

68 Sete (7) pesquisas de um total de 58, não informaram o período de recorte temporal a 
ser investigado. Destas, duas (2) pesquisas indicam como fonte os depoimentos orais, e 
cinco (5) indicam a análise de documentos.



Quadro 2 – Recorte temporal e as fontes indicadas

Recorte	Temporal	
nas	pesquisas	CP

Ocorrência	de	Fontes
Total	de	pesquisas

(100%	=	51)Documentais Documentais & 
Depoimentos

Depoimentos 
orais

1494-1555 1 - - 1 (1,96%)
Século XIX 4 - - 4 (7,84%)
Primeira metade do 
século XX 12 - - 12 (23,53%)

Períodos entre 
décadas de 1910, 
1940 à 1970

8 2 1 11 (21,57%)

Segunda metade do 
século XX 6 11 2 19 (37,26%)

Segunda metade do 
século XX aos dias 
atuais

2 1 1 4 (7,84%)

Fonte: ANAIS do I ENAPHEM, 2012, p. 124-244

A partir do quadro 2, é possível perceber que as fontes documentais per-
passam todos os períodos de estudo citados nas pesquisas, em particular, na 
primeira metade do século XX. De forma diferente, as fontes orais envolvendo 
entrevistas e testemunhos de professores, ex-professores e ex-alunos, apresen-
tam um percentual modesto, contemplando apenas períodos mais recentes da 
HEM. Vale dizer, que a maioria das pesquisas justifica as escolhas de docu-
mentos ou depoimentos devido ao período em que ocorreram fatos especí-
ficos como, por exemplo, o período de edição e de publicação de um livro 
didático ou obras didáticas de um determinado autor, ou então o período de 
difusão do Movimento da Matemática Moderna no Brasil.

Ainda, observando o quadro 2, percebe-se uma tendência em propor pes-
quisas voltadas ao século XX. Neste âmbito, podem-se agrupar quatro moda-
lidades temporais das pesquisas, quais sejam: especialmente voltadas para 
a primeira metade do século XX; intercaladas por períodos (ex. 1910-1970, 
1940-1970); voltadas apenas para a segunda metade deste mesmo século; e, 
novamente, intercalando períodos até os dias atuais. Por fim, ainda pode-se 
observar uma lacuna de pesquisas, envolvendo um período anterior ao século 
XIX.
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Dos usos de fontes por universidades
Além das fontes relacionadas ao recorte temporal, foi possível perceber o 

uso de fontes associadas à metodologia e, ainda, à demarcação de caracterís-
ticas específicas (temas e recorte temporal), também foi possível acompanhar 
algumas tendências por universidades brasileiras nas pesquisas da CP. Nessa 
direção, agrupando as fontes em documentais, documentais & depoimentos e 
depoimentos orais, organizou-se uma tabela apresentando o tipo de fonte mais 
privilegiada nas pesquisas por universidade (Quadro 3):

Quadro 3 – Tipos de fontes citadas nas pesquisas por universidades

Universidades	brasileiras	
(nº	de	pesquisas)

Ocorrência	de	Fontes
Total

(58)	(%)Documentais Documentais & 
Depoimentos

Depoimentos 
orais

UNIFESP (7); USS (4); 
UFES (2); UFRN (2); UEFS 
(1) USP (1); UFRJ (1); UFS 
(1); UFRRJ (1); UNIR (1); 
UNIBAN (1)

7 + 4 + 2 +2 
+ 1 + 1 + 1 + 
1 + 1 + 1 + 

1 + 1

- - 22 (37,93%)

UESB (6); UFSC (4); UFMG 
(3); UFJF (3); UFMS (3); 
UFBA/UEFS (2)

2 + 2 + 2 + 2 
+ 1 + 1

4 + 2 + 1 + 1 + 
2 + 1 - 21 (36,21%)

UNESP (7); UNICAMP (5) 4 + 4 - 3 + 1 12 (20,69%)
UFRB (2); UFBA (1) - 2 + 1 - 3 (5,17%)
TOTAL 40 (68,97%) 14 (24,13%) 4 (6,9%) 100%

Com base no quadro 3, pode-se observar que a maioria das universidades 
tem privilegiado pesquisas com fontes documentais e/ou, pautadas em depoi-
mentos orais. No caso das pesquisas que citaram apenas fontes documentais, 
pode-se destacar a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), cujas pes-
quisas estão voltadas para a análise de documentos escolares, legislação oficial, 
livros didáticos e obras como a de Lourenço Filho. Das pesquisas envolvendo 
documentos e entrevistas, destacam-se os depoimentos de ex-professores 
e ex-alunos de escolas específicas da região, como é o caso da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), ainda nessa linha, ocorrem duas pes-
quisas, respectivamente, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Ainda, por meio do quadro 3, pode-se observar que os depoimen-
tos orais como a principal fonte citada nas pesquisas, sobretudo, vinculadas 



à Universidade Estadual Paulista (UNESP) e à Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). Contudo, nessas mesmas universidades, há também 
pesquisas citando como referências coleção de livro didático, revista pedagó-
gica e documentos escolares. Tais destaques quanto à escolha de fontes citadas 
nas pesquisas recentes, podem revelar algumas tendências por universidades 
para desenvolver investigações em HEM, privilegiando determinados tempos 
e lugares.

Algumas considerações sobre os 
indicativos das pesquisas recentes 

Com o propósito de mapear e trazer indicativos a respeito das produções 
acadêmicas apresentadas nos pôsteres do I ENAPHEM/2012 se buscou aqui 
dar visibilidade a estas produções, bem como contribuir para pensar de que 
modo tais fontes são propostas para a HEM, como um campo da EM. Nessa 
direção, muito mais do que demarcar o uso pontual de fontes nas pesquisas 
recentes, importou explorar os indicativos e as especificidades decorrentes das 
escolhas, tais como recortes temporais e vínculos acadêmicos.

Assim, com base na análise realizada, por meio de uma perspectiva 
exploratória (TRIVIÑOS, 1987), foi possível discutir algumas considerações 
acerca dos indicativos dessas pesquisas recentes, como a que diz respeito à 
pluralidade de fontes vinculadas à abordagem teórico-metodológica proposta 
por elas. Isso significa que há uma preocupação, por parte dos pesquisadores, 
em discorrer sobre uma abordagem metodológica para propor e articular o 
tipo de fonte para a investigação a ser realizada. Daí observar, por exemplo, a 
escolha de fontes documentais a serem analisadas à luz de etapas ou momentos 
de pesquisa.

Outra consideração é concernente à escolha de fontes específicas, ligadas 
a um contexto, um assunto, uma obra e um autor. O destaque, entre as pes-
quisas recentes, aponta para a escolha de documentos ou depoimentos orais 
sobre o ensino da matemática em escolas de uma cidade ou região. Isso leva a 
pensar, no âmbito dessas pesquisas em HEM, se o interesse atual dos pesquisa-
dores não estaria voltado em produzir histórias regionais ou locais. Esse indi-
cativo pode estar associado às expectativas e discussões emergentes do campo 
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da História, propondo investigações de contextos, pessoas e objetos que não 
estejam necessariamente vinculados a demarcações hegemônicas e globais.

Há que se considerar ainda o recorte temporal, como elemento possibili-
tador ou limitador na escolha e definição das fontes. No caso, conforme aná-
lise, a maioria das pesquisas indicou referências documentais, voltadas para 
o século XX. De outra forma, também, há que se considerar o espaço acadê-
mico que fez emergir a pesquisa e que, provavelmente, serviu como suporte 
para definir o objeto de estudo, o referencial teórico-metodológico e, assim, as 
fontes a serem utilizadas. Isso possibilita conjecturar com Janotti (2011) para 
quem, também na HEM, o interesse dos pesquisadores varia de acordo com o 
tempo, o local e as circunstâncias acadêmicas.

Por fim, entendendo que aqui se fez um breve exercício de análise, 
pode-se concluir que tal exercício apresentando alguns indicativos quando à 
escolha e ao uso de fontes nas pesquisas recentes da modalidade pôsteres do 
I ENAPHEM, será mais bem observado caso futuramente sejam considera-
das as monografias, as dissertações e teses provenientes destas produções. De 
outra forma, o estudo aqui realizado serviu para perceber que tais indicativos 
nas produções, além de demarcarem territórios, contribuem para construir 
identidades e tendências para a pesquisa em HEM, campo em crescimento da 
EM no Brasil.
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4.3. Livros didáticos como fonte: o que dizem as 
pesquisas apresentadas no I ENAPHEM

Bruno Alves Dassie – UFF 
David Antonio da Costa – UFSC

Introdução
Os livros didáticos encontram-se relacionados como importantes fon-

tes de pesquisa para a elaboração da escrita de uma História da Educação 
Matemática. O artigo relativo ao estado da arte das pesquisas neste campo 
em 2006, publicado na revista Paedagogica Historica, de Gert Schubring, apre-
senta o importante e decisivo papel do livro didático como elemento dissemi-
nador da matemática, a partir de centros mais desenvolvidos. Dentre outros 
exemplos, o artigo toma o particular caso brasileiro em que, a partir de 1808 
com a vinda da Corte portuguesa ao Brasil, introduziu-se – na antiga colô-
nia – uma modernização decisiva pela aproximação e disponibilização dos 
textos franceses de matemática e de ciências, no sistema educacional que se 
estabelecia naquele tempo. Casos como estes, segundo o autor, configuram-se 
numa primeira dimensão das pesquisas da História da Educação Matemática. 
Estas tratam da emergência da matemática pela transmissão do conhecimento 
científico a nações com diferentes culturas ou de situações menos favorecidas. 
Outra dimensão considerada no artigo quanto às pesquisas está intimamente 
relacionada aos livros didáticos; às práticas de ensino e, em particular, à forma-
ção do professor (SCHUBRING, 2006).

Tratando especificamente das pesquisas históricas que utilizam os livros 
didáticos, Schubring (2006) indica que numerosos estudos já têm apresentado 
um considerável volume de conhecimento acerca do desenvolvimento histó-
rico sobre o ensino de matemática. 

Este conhecimento deve ser integrado ao que se constitui a “matemática 
escolar” durante um dado período ou um dado país: como um conjunto de 
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conteúdos matemáticos interligados hierarquicamente e ligados a certos méto-
dos de ensino e pontos de vistas epistemológicos.

As análises históricas dos livros didáticos também apresentam desafios 
metodológicos: as análises internas de uma única obra didática poderão não 
trazer resultados significativos. Isso demandaria a necessidade de compara-
ções, ou seja, o estudo por vários livros didáticos de forma a compreender 
melhor o “espírito” de certo período. Ainda que existam muitas edições de um 
livro didático com alterações ao longo do tempo, as análises internas, segundo 
Schubring (2006), poderão não dar conta no entendimento dos resultados 
do progresso cognitivo do autor devido a outros fatores que influenciam as 
mudanças nestes livros.

Todos estes indicativos se relacionam ao “estado da arte” das pesqui-
sas históricas da Educação Matemática no âmbito internacional publicadas 
por Schubring (2006). Mas, como se dá a pesquisa da História da Educação 
Matemática no Brasil privilegiando os livros didáticos como fonte histórica? 
Que tipos de estudo são propostos? Quais teóricos e categorias fundamentam 
estas pesquisas?

Para responder estas questões este texto propõe reflexões sobre livros 
didáticos nas pesquisas em História da Educação Matemática, potencializa-
das pela produção presente nos trabalhos no I ENAPHEM. Priorizamos nesta 
análise as produções que foram apresentadas na modalidade de Comunicação 
Científica, totalizando trinta e três textos. Destes, consideramos os dezenove 
que fazem referencia aos livros didáticos.

As análises
O I Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática 

– I ENAPHEM, em Vitória da Conquista, Bahia foi, com efeito, fruto de um 
crescente movimento de pesquisa em perspectiva histórica. Nesta amplitude, 
a diversidade de abordagens relacionadas às finalidades dos textos apresen-
tados, muitos deles recortes de trabalhos mais amplos, potencializam refle-
xões sobre diferentes aspectos do livro didático como fontes nas pesquisas 
em História da Educação Matemática. Acreditamos, como posto por Teixeira 
e Gondra (2010), que “a diversidade das maneiras pela qual esse objeto vem 
sendo trabalhado pode ser explicada [...] pelo fato de o uso e a posse do livro 
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estarem inseridos em uma complexa teia de relações de representações sociais” 
(p. 122-123).

A primeira reflexão refere-se à conceituação de livro didático. A que os 
autores estão se referindo quando utilizam a expressão “livro didático” em 
seus textos? A acepção de livro didático, tomada por nós a partir da leitura 
dos trabalhos, remete-se à produção destinada ao mercado, o produto em seu 
formato final de livro, o objeto/mercadoria (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 14). 
Reconhecemos que apresentar uma definição de livro didático é tarefa com-
plexa por envolver uma diversidade de fatores e decisões. No entanto, a proble-
mática da conceituação, não tratada nos textos, ampliaria o debate em relação: 
aos tipos de suporte material dos impressos destinados à escola e o processo 
de reprodução; ao processo de produção do livro como impresso utilizado pela 
escola ou “a ela propositadamente destinados”; ao “modo pelo qual os livros e 
textos didáticos encenam sua leitura e utilização”; ao “caráter de mercadoria”. 
(BATISTA, 1999).

Para Choppin (2004), 

é preciso levar em conta a multiplicidade dos agentes envolvidos em cada 
uma das etapas que marca a vida de um livro escolar, desde sua concepção 
pelo autor até seu descarte pelo professor e, idealmente, sua conservação para 
as futuras gerações. A concepção de um livro didático inscreve-se em um 
ambiente pedagógico específico e em um contexto regulador que, juntamente 
com o desenvolvimento dos sistemas nacionais ou regionais, é, na maioria das 
vezes, característico das produções escolares (edições estatais, procedimentos 
de aprovação prévia, liberdade de produção, etc.). Sua elaboração (documen-
tação, escrita, paginação, etc.), realização material (composição, impressão, 
encadernação, etc.), comercialização e distribuição supõem formas de finan-
ciamento vultuosos, quer sejam públicas ou privadas, e o recurso a técni-
cas e equipes de trabalho cada vez mais especializadas, portanto, cada vez 
mais numerosas. Por fim, sua adoção nas classes, seu modo de consumo, sua 
recepção, seu descarte são capazes de mobilizar, nas sociedades democráticas 
sobretudo, numerosos parceiros (professores, pais, sindicatos, associações, 
técnicos, bibliotecários, etc.) e de produzir debates e polêmicas. (CHOPPIN, 
2004, p. 553-554).



Por outro lado, a análise dada a partir de “vários autores, de diferentes 
regiões/instituições brasileiras, nos ajudam a pensar e a compreender aspec-
tos relacionados à produção, à circulação e ao consumo de livros e manuais 
escolares” (TEIXEIRA; GONDRA, 2010, p. 120), bem como compreender 
aproximações ou afastamentos das funções assumidas por estes em dife-
rentes contextos sociais. Nesse sentido, destacam-se as funções considera-
das por Choppin (2004). Para este autor, estudos históricos mostram que os 
livros didáticos assumem, conjuntamente ou não, quatro funções essenciais, 
podendo estas variar segundo o ambiente sociocultural, a época, as disciplinas, 
os níveis de ensino, os métodos e suas formas de utilização: a) função referen-
cial (também chamada de curricular ou programática – desde que existam 
programas de ensino): o livro didático reflete a fiel tradução do programa, 
ou em regiões de livre concorrência, uma de suas possíveis interpretações; b) 
função instrumental: o livro didático apresenta as metodologias de aprendi-
zagem propostas em exercícios ou atividades que visam favorecer a aquisição 
de competências disciplinares, de memorizar conhecimentos, apropriação de 
habilidades, de métodos de resolução de problemas, etc.; c) função ideológica 
e cultural: o livro didático é um meio de aculturar – em certos casos, a dou-
trinar – as jovens gerações, seja de maneira explícita ou implícita e; d) função 
documental: surgida recentemente na literatura escolar, o livro didático pode 
fornecer um conjunto de documentos textuais ou icônicos, cuja observação 
pode vir a desenvolver o espírito crítico do aluno.

Estas funções apresentadas por Choppin envolvem uma complexidade 
de fatores e nos ajudam a compreender a extensa rede em que o livro didático 
se insere. Nos textos presentes no I ENAPHEM, muitos trabalhos anunciam 
o uso do referencial metodológico de Choppin, mas se preocupam quase que 
exclusivamente em enquadrar os livros didáticos em estudo nestas diversas 
funções anunciadas. Entendemos dessa forma a necessidade que as pesquisas 
que utilizam o livro didático como fonte privilegiada ou como objeto de inves-
tigação devem ser cotejadas por outros documentos.

A pesquisa em livros escolares não deve ser isolada, muito pelo contrário, 
deve vir acompanhada de várias outras fontes, como, por exemplo, análises 
das legislações em vigor, jornais da época, dicionários bibliográficos, pare-
ceres e relatórios sobre a educação, literatura, entre outros documentos que 
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permitam dar a ver o sistema de regras do qual o livro faz parte, as transfor-
mações e permanências nesse sistema e as tensões daí resultantes.

Os documentos que dão a ver o sistema de regras a que o livro está associado 
devem ser contrastados, por exemplo, com a documentação dos autores, pro-
fessores, alunos, familiares, imprensa e com a própria análise das obras exis-
tentes. A combinatória desses aspectos, decorrentes das séries ou escalas de 
observação constituídas, nos permite perceber a verdade que o livro procura 
instaurar e, ao mesmo tempo, indica práticas de leitura ou regime de apro-
priação a que os livros foram submetidos. (TEIXEIRA & GONDRA, 2010, 
p. 122)

O compêndio é do Conselheiro Ottoni na voz dos relatórios imperiais: ras-
tros de mémorias de práticas aritméticas na formação de professores primários 
na Escola Normal da província do Rio de Janeiro (1868-1878), de autoria da 
Kátia Sebastiana dos Santos Farias (2012), é um exemplo positivo que se des-
taca nos textos do ENAPHEM. A autora apresenta uma análise acerca do livro 
privilegiando-o como objeto de estudo e relacionando-o com outras fontes, 
em sua especificidade, sem prejuízo em relação “ao conjunto de procedimen-
tos discursivos dos quais esses conteúdos fazem parte, das dimensões técni-
cas, econômicas e escolares que condicionam esses procedimentos, bem como 
os processos de apropriação desses conteúdos em práticas efetivas de leitura” 
(GALVÃO; BATISTA, 2008, p. 167).

No conjunto de textos, a maioria são trabalhos em que livros didáti-
cos são tomados como fontes e são dirigidos “à compreensão de outro pro-
blema [...], aos processos de escolarização de saberes, [...] aos movimentos de 
construção das culturas escolares” (GALVÃO & BATISTA, 2008, p. 166). As 
temáticas tratadas nessas pesquisas podem ser enquadradas nas categorias 
consideradas por Gomes e Brito (2009) no mapeamento da produção acadê-
mica brasileira, elaborado a partir dos trabalhos do EBRAPEM, entre os anos 
de 2003 a 2008. As autoras consideram em suas análises sete eixos: história 
da matemática como disciplina escolar em determinados períodos e contextos 
históricos; história do ensino de determinadas noções matemáticas ou campos 
da matemática; história de pessoas que exerceram influência na educação mate-
mática; em determinados períodos e contextos históricos; história de instituições 
que exerceram influência na educação; matemática em determinados períodos 



e contextos históricos; história da formação e profissão docente em matemática; 
história da investigação em Educação Matemática; história de políticas educa-
cionais. (GOMES & BRITO, 2009, p. 111). 

Um exemplo que podemos citar é o texto Liceu de Goiás e Colégio Pedro II: 
uma história glocal da álgebra escolar no Brasil (1846-1918), de Viviane Barros 
Maciel. Segundo a autora, “foi necessário o contato direto com fontes de pes-
quisas como provas, regulamentos, livros didáticos, programas e reformas de 
ensino, entre outras, que circularam pelas duas instituições” (2012, p. 1). 

Considerando os trabalhos que utilizam o livro didático como fonte para 
as análises propostas pelos pesquisadores, foi possível diferenciar o papel exer-
cido no trabalho por este material. Há os que usam o livro didático como uma 
das fontes para a investigação, dando suporte parcial às análises e outros que 
os privilegiam na investigação69. Este último caso é possível ser observado no 
trabalho O ensino de matemática na Escola Industrial de Cuiabá/MT no perí-
odo de 1942 a 1968, de Elmha Coelho Martins Moura (2012). Para elencar 
um possível rol de conteúdos para a disciplina de matemática e de desenho, a 
autora elabora análises de livros didáticos numa perspectiva comparativa. O 
livro didático também é tomado com intensidade no trabalho de Givanildo 
Farias da Silva (2012), denominado A reorganização da matemática escolar do 
Colégio em tempos do Movimento da Matemática Moderna.

Como considerado por Rocha (2008),

Quando consideramos o livro didático como fonte de pesquisa documental, 
no âmbito da pesquisa histórica, há uma possibilidade enorme de análises, 
escolhas, recortes, caminhos, documentos a serem seguidos e utilizados. 
Dependendo das escolhas que o pesquisador faz, frente à enormidade de pos-
sibilidades que o livro didático oferece, ele fará a história do livro ou não, 
assim como também tratará como objeto de pesquisa, como fonte principal 
ou apenas como uma das fontes de análise. (ROCHA, 2008, p. 3)

Outra análise dos textos do ENAPHEM aponta os livros didáticos como 
elementos que “emergem” na trama problematizada pelo historiador, mas sem 

69 Estas diferentes opções de uso podem estar relacionadas de maneira direta ao proble-
ma de localização de fontes para as análises propostas. No entanto, consideramos o 
que foi anunciado no texto. Uma exceção é o texto de Reginaldo Rodrigues da Costa, 
que relata percursos de localização de fontes para a pesquisa.
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se constituir em objeto ou fonte de análise primária. Tomaremos alguns exem-
plos das comunicações do evento para ilustrar tal argumentação.

O texto de Ferreira e Lima (2012) intitulado Um ensino de matemática 
em um contexto de transformação socioeconômica: as atividades docentes de 
uma professora no Colégio Assis Chateaubriand de Feira de Santana (Bahia, 
1970-1980) analisa atividades docentes de uma professora na Bahia no perí-
odo 1970-1980. As entrevistas realizadas com docentes são as principais fontes 
desta pesquisa, mas o livro didático que as professoras utilizaram, revelados nas 
declarações, assume um importante papel para o entendimento de suas práticas 
e é revelador acerca das propostas pedagógicas então vigentes. Contribuições 
de fontes históricas de ex-alunos para a história do ensino de matemática na 
Bahia, autoria de Diogo Franco Rios, apresenta um recorte de sua tese que 
toma entrevistas com ex-alunos do Colégio de Aplicação da Universidade da 
Bahia. Em muitas delas o livro didático é evocado como elemento explicativo 
para fundamentar uma história da modernização e influência do movimento 
da Matemática Moderna no ensino naquela instituição.

Como último exemplo, mas sem significar que não existam outros, indi-
camos o texto de Elisabete Zardo Búrigo(2012),  Lucienne Félix no Brasil: reper-
cussões de um movimento em curso na França dos anos 1960. Neste, a autora 
aborda a influência de Lucienne Félix no Brasil observada nas produções das 
obras de professores do GEEM – notadamente nas de Osvaldo Sangiorgi, 
Lucilia Bechara Sanchez e Almerindo Bastos. Ela explicita o uso de diversas 
fontes em sua pesquisa: jornais, documentos de arquivo pessoal, entrevistas e 
depoimentos. No entanto, na trama explicativa de seu texto, emergem os livros 
dos professores do GEEM como elemento esclarecedor de sua argumentação 
acerca de sua pesquisa.

Para uma última contribuição, encontramos nos textos do ENAPHEM 
exemplos de pesquisa que passaremos a denominar relativa ao uso, disponi-
bilidade e preservação das fontes, particularmente acerca dos livros didáticos. 
Teixeira e Gondra (2010) indicam a importância dos bancos de dados: “per-
mitem a consulta e os trabalhos de diferentes instituições, ampliando o debate 
e contribuindo para a consolidação desse campo de investigação” (TEIXEIRA; 
GONDRA, 2010, p. 124). 

O texto Repositório institucional de fontes para a História da Educação 
Matemática na Universidade Federal de Santa Catarina dos autores David 



Antonio da Costa e Joseane Pinto de Arruda (2012) problematizam a ques-
tão relativa ao uso, disponibilidade e preservação de fontes e apresentam um 
exemplo de acervo digital destas para a História da Educação Matemática 
fazendo uso de um repositório institucional temático. Os autores relatam sua 
experiência no uso e na implantação do repositório para a sua própria pes-
quisa na História da Educação Matemática na Universidade Federal de Santa 
Catarina. Neste arquivo digital, há uma parte especialmente dedicada a livros 
didáticos (Document1http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1772).

De fato, a pesquisa articulada à História da Educação Matemática na 
perspectiva da história cultural implica necessariamente na disponibilidade e 
na diversidade de fontes. Mogarro (2005) aponta os arquivos escolares como 
uma das possibilidades de ir ao encontro de fontes diversas. No entanto, “os 
arquivos escolares motivam profundas preocupações relativas à salvaguarda 
e preservação de documentos [...] para a história da escola e a construção da 
memória educativa” (MOGARRO, 2005, p. 77).

Não obstante à importância dos arquivos escolares, dos arquivos par-
ticulares e acervo de museus, pode-se indagar como armazenar tais fontes, 
tornando-as acessível em um espaço, de modo a dar visibilidade para pesqui-
sadores, por exemplo, de diversas regiões do Brasil. No caso particular do livro 
didático, tomado e visto no ambiente escolar, trata-se de um objeto tão fami-
liar que dificilmente recebe a devida atenção sobre os aspectos de guarda e 
conservação.  De fato, a história do livro didático brasileiro tem demonstrado 
“que existem preconceitos [...] à esta produção considerada como uma obra 
‘menor’, um trabalho secundário. (BITTENCOURT, 2004, p. 479).

Nesta direção, o texto do autor Reginaldo Rodrigues da Costa (2012) 
intitulado As fontes e a capacitação e aperfeiçoamento dos professores de mate-
mática no estado do Paraná entre 1961 e 1982, presente no I ENAPHEM con-
tribuiu para demonstrar as dificuldades que o pesquisador enfrenta no uso do 
livro didático como fonte e os expedientes que são utilizados para ultrapassar 
tais dificuldades.

E por fim o local onde a garimpagem obteve maior sucesso: os sebos, lojas 
que vendem material de leitura já utilizado. Percebemos que esses locais con-
tinham material fabuloso a respeito do tema de tese. Mas os sebos localizados 
na cidade de Curitiba já não davam mais conta dessa garimpagem, foi neste 
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momento que utilizei da tecnologia para obter fontes por meio da internet. A 
pesquisa em sites de sebos virtuais permitiu encontrar outras preciosidades 
que se constituem em dados que agora compõem este trabalho. (2012, p. 4)

A organização de inventários de fontes na área da História da Educação 
Matemática pode dar uma resposta mais positiva a esta situação de guarda e 
conservação. 

Considerações Finais
A diversidade de aspectos relacionados ao livro didático que puderam ser 

observados a partir dos trabalhos do ENAPHEM fomentaram as análises dos 
textos em diferentes eixos: a problemática da conceituação de livro didático; as 
funções exercidas pelo livro didático na diversidade de contextos no caso brasileiro 
associada à complexidade de fatores que envolvem este tipo de impresso; o uso 
do livro didático como objeto da pesquisa em perspectiva histórica e como fonte 
de pesquisa; as propostas de pesquisas relacionadas temas diversos que apontam 
livros didáticos como elementos na trama; as iniciativas de preservação de fontes.

Observa-se que os textos carecem de uma discussão teórico-metodo-
lógica ao tratar de livros didáticos. Uma proposta efetiva que pode ser utili-
zada como bom exemplo que opera com as categorias anunciadas encontra-se 
no trabalho de Mirian Maria Andrade (2012), denominado O referencial 
metodológico da Hermenêutica de Profundidade (HP) como aporte teórico-
-metodológico numa pesquisa em história da educação matemática. Apesar de 
a autora assumir que o ensaio de Lacroix não se configura como um texto 
didático, ela mostra de maneira significativa um exemplo de como “mobilizar 
o Referencial Metodológico da Hermenêutica de Profundidade para analisar 
formas simbólicas”70 a partir da proposta de Oliveira (2008) para análises de 
livros didáticos71.

70 Segundo a autora, “O Referencial Metodológico da Hermenêutica de Profundidade 
compõe-se por três fases interligadas e concomitantes: ‘Análise Sócio-Histórica’, ‘Análise 
Formal ou Discursiva’ e ‘Interpretação/Reinterpretação’ e “Essas fases não são estan-
ques nem lineares [...]” (p. 6-7). Para maiores detalhes, ver também THOMPSON, J. B. 
Ideologia e Cultura Moderna: Teoria social crítica na era dos meios de comunicação de 
massa. Petrópolis: Vozes. 1995.

71 OLIVEIRA, F. D. Análise de textos didáticos: três estudos. Dissertação (Mestrado em 
Educação Matemática). Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE). UNESP, Rio 
Claro, 2008.
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4.4. Documentos legislativos: fontes para 
a história da educação matemática

Adriana Cesar de Mattos – UNESP 
Oscar João Abdounur – IME-USP

O presente texto apresenta um estudo dos documentos legislativos 
enquanto fontes para historiografias em História da Educação Matemática, da 
Matemática e da Educação. Tais documentos são do tipo normativo, criados 
para legalizar regras sociais. 

A hipótese que tem sido levantada em eventos de mesma natureza que 
o  I ENAPHEM é a de que os documentos oficiais ou relativos a pessoas e/ou 
instituições notáveis do ponto de vista da hierarquia social são privilegiados 
no fazer história. Tal discurso circulou e circula no contexto do I ENAPHEM 
e particularmente em relação a documentos legislativos, conjecturou-se uma 
redução da hipótese enunciada, a saber, de que a fonte “documento legislativo” 
foi privilegiada no fazer história. Esta última hipótese foi enunciada como 
sugestão e por nós acatada como referência para o presente capítulo.

Decidiu-se manter esta conjectura de forma implícita no texto. Tendo em 
vista que a primeira avaliação do texto evidenciou a probabilidade da conjec-
tura não ser percebida nem implicitamente nem incidentalmente, para não 
correr este risco, a explicitamos. Desta conjectura, decorreria o tratamento 
historiográfico do documento legislativo como fonte que fora privilegiada em 
razão da legitimidade, ou seja, tratada como se fosse superior às outras fontes.

Então, deveria ser essencial para a historiografia o uso de documentos 
legislativos. Entretanto, é suficiente perceber que ao subtrair-se os documentos 
legislativos de uma obra histórica, não se perde o seu sentido. Dramaticamente, 
o mesmo não ocorre quando subtraímos da historiografia toda fonte que não 
seja documento legislativo, resultando apenas em enunciados desconexos. 
Por exemplo, do livro “A História da Universidade de São Paulo”, escrito em 
1954, por Ernesto de Souza Campos, ao subtrair-se todos os documentos 
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não-legislativos, o efeito é a perda de sentido. Não há possibilidade de plausi-
bilidade histórica somente a partir de “normas”. O documento legislativo, na 
condição de fonte, depende de fontes de outra natureza, pois lhe falta o sen-
tido. Assim, a presente conjetura não se verifica, de acordo com os argumentos 
apresentados no decorrer deste capítulo.

A hipótese de que documentos oficiais  prevalecem na historiografia 
parece ter sido sugestiva, se considerarmos que todo documento legislativo 
é oficial. Há a defesa de que houve e tem havido uma resistência da historio-
grafia tradicional em aceitar novas categorias de fontes e assuntos populares.

No I ENAPHEM, estavam presentes muitos educadores matemáticos que 
investigam história, contexto social este onde comumente ocorre o discurso de 
que historiografias positivista ou tradicional não reconhecem a legitimidade 
das fontes orais. No entanto, discussões acerca de fontes orais para historiogra-
fia vêm ganhando adesão há alguns anos e é visível em anais de eventos da área 
a quase inexistência de historiografias destituindo de legitimidade as fontes 
orais, haja vista os anais do I ENAPHEM (2012).

Esta contrariedade evidencia uma ideologia segundo a qual pesquisado-
res defendem a existência de um “preconceito” contra fontes orais ou ligadas 
ao âmbito popular. Tais fontes encontram-se na condição dual àquela do docu-
mento legislativo. O documento legislativo tem poder no funcionamento da 
sociedade, por ser normativo, ao passo que documentos que dão sentido a his-
tória se aproximam mais da informalidade. Os primeiros são impessoais e gené-
ricos, se referindo a qualquer pessoa, ao passo que aqueles na condição dual 
personalizam os fatos. Documentos legislativos são poderosos socialmente e 
impotentes para conferir sentido à história. Os documentos que dão sentido 
a história são a posteriori, refletindo o que ocorreu, ao passo que documentos 
legislativos, a priori, anunciam, ainda que de forma normativa, regras de fun-
cionamento, que não necessariamente se identificam com eventos, nem como 
está funcionando a sociedade, e principalmente com aquilo que foge a regra, a 
singularidade. O documento legislativo pede um reflexo para a realidade, mas 
é desprovido do fato, ao passo que aqueles na condição dual refletem a reali-
dade, fornecendo ecos dos fatos. Os primeiros emitem algo, que não resulta 
necessariamente em ecos, não estando munidos de experiência; enquanto os 
últimos, a posteriori, são por natureza ecos, imbuídos de experiência. Os docu-
mentos legislativos tentam impor a experiência de forma normativa/punitiva, 
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ao passo que aqueles na condição dual, por estarem atrelados à experiência, 
possibilitam a criação de teorias históricas. Os primeiros são ideias, enquanto 
os últimos são reais, materiais. Tais reflexões reiteram a condição dual dos 
documentos legislativos em relação aquela em que se encontram, por exemplo, 
as fontes orais, as quais se referem a ideologia mencionada. Para nós, esta ideo-
logia justifica a conjectura que serviu a escrita do presente texto.

Pretende-se aqui analisar o papel de documentos legislativos como fontes 
para a historiografia da educação matemática, observando de que maneira e 
em que medida tais documentos participam do fazer história. Para ilustrar 
tal situação, serão considerados como objetos de estudo a historiografia das 
criações da Universidade do Rio de Janeiro em 1920 e da Universidade de São 
Paulo em 1934 na relação com os respectivos documentos legislativos que as 
sustentaram legalmente, os seja, os Decretos nº 14.343 e n.º 6.283. Trata-se de 
uma tentativa de racionalizar o valor atribuído pela historiografia a este tipo 
de documento, bem como analisar seu efeito quando historiadores se deparam 
com diversos documentos na intenção de dar sentido às suas conjecturas his-
tóricas. Mesmo tomando tal exemplo em que há “certidão de nascimento”, ou 
seja, há documento legislativo desencadeador dos fenômenos históricos que 
se pretende descrever, tais documentos não desempenham um papel signifi-
cativo no ato de dar sentido para a história de criação de tais instituições. Para 
isto, é necessário definir a acepção segundo a qual este objeto do Estado de 
Direito é concebido.

Definição
Documentos legislativos são documentos de poder normativo. Tais docu-

mentos exercem funções sociais, não se constituindo registros de informação. 
Os significados de seus textos devem ser unívocos. Para isto, eles são redigidos, 
elaborados, alterados e consolidados segundo regras rígidas em conformidade 
com o art. 5972 da Constituição Federal de 1988 e a Lei Complementar no 95, 
de 26 de fevereiro de 1998.

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

72 Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração 
e consolidação das leis. Constituição-1988, Seção VIII, DO PROCESSO LEGISLATIVO, 
Subseção I, Disposição Geral.



I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.

Cabe ainda ressaltar que os documentos legislativos são obrigatoria-
mente publicados em diários oficiais. São exemplos de documentos legislati-
vos a Constituição, Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, etc. podendo receber 
contribuição de diversas instâncias, tais como congresso nacional, assembléias 
legislativas, entidades públicas e civis e cidadãos em geral (Torres, S., Barcelos 
de Almeida, M., 2013). 

O documento legislativo não carrega a história do que levou a ele, nem 
determina a história do que ficará a partir dele. Ele é imperativo, não relata 
fatos, mas dita regras, é normativo, conformador, compulsório e possui lega-
lidade em determinar o futuro, mas não garante a concretização de seus 
enunciados. A partir do artigo 59 mencionado, ele deve ser consistente com 
a constituição, corroborando o formato do Estado de direito. O documento 
legislativo é a priori e possui a mesma natureza do documento jurídico, tendo, 
portanto o propósito de ocasionar ecos, ao passo que atas, por exemplo, por 
serem procedimentos de registro e, portanto a posteriori, são ecos de fatos. 

Documentos Legislativos na História
Documentos legislativos possuem grande valor para uma sociedade ou 

nação, na medida em que expressam normativas ou Leis, que em geral reper-
cutem na conformação da sociedade. Tal característica influi na escolha, por 
parte dos historiadores, de documentos legislativos, dentre os documentos 
a ele disponíveis, na atribuição de significado à história por ele construída. 
Assim, o efeito diferenciado que documentos legislativos desencadeiam do 
ponto de vista social não se traduz necessariamente no âmbito historiográfico, 
quando comparado com outras espécies de fontes da história, ou seja, o poder 
deste tipo de documento está em seu efeito social e não em seu efeito histórico.
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Os eventos históricos que adquiriram sentido não possuem necessaria-
mente natureza legal ou se desencadeiam a partir de documentos legislativos, 
por exemplo, não há permissão para um golpe de Estado na Constituição de 
um país e nem por isso a historiografia ignoraria este fato, pelo contrário, uma 
vez que o historiador busca o sentido, ele faria uso da fonte que julgar necessá-
ria para tornar consistente o sentido procurado. Há construções históricas sem 
fazer uso de documentos legislativos, mas não existem construções históricas 
que façam uso somente de documentos legislativos, ou seja, não é possível dar 
sentido histórico somente por meio de documentos legislativos, o que é possí-
vel com um único tipo de documento, se este for a posteriori.

O historiador está mais interessado naquilo que produz sentido para a sua 
construção, portanto em documentos que de alguma forma contenham alguma 
informação passível de ser vista como registro; documentos estes portanto a 
posteriori, a partir dos quais se faz possível induzir teorias para fenômenos his-
tóricos. Também interessa, por exemplo, aos historiadores singularidades nos 
fatos relacionados a sua questão histórica, ou seja, o inesperado, o imprevisí-
vel, aquilo que foge ao padrão etc; características estas naturalmente inexisten-
tes na escritura de documentos legislativos, que ao contrário, contém o padrão, 
o previsível, a norma e o esperado. O historiador pode, por exemplo, consultar 
documentos legislativos para verificar de que maneira e em que medida, seus 
enunciados se materializaram, porém, em busca da plausibilidade, seu foco se 
encontra em documentos a posteriori que contenham informações interpretá-
veis como registros, que não é o caso do documento legislativo, em que, por ser 
a priori e compulsório, não possibilita arbítrio na adoção de seus conteúdos, 
como por exemplo, o livro didático.

Método
Este texto apresenta um estudo sobre o valor de documentos legislati-

vos como fonte para historiografia da educação matemática. Para isto, serão 
considerados como objetos de pesquisa as criações da Universidade do Rio de 
Janeiro e da Universidade de São Paulo na relação com os respectivos docu-
mentos legislativos que sustentavam legalmente tais criações, uma vez que 
estes empreendimentos representam uma relevante singularidade na análise 
do papel de documentos legislativos para a historiografia. Uma importante 



razão para isto é o fato de que até 1934, nenhuma das diversas tentativas de 
criação de universidade no Brasil se materializou, representando portanto, por 
um lado, o caso da Universidade de São Paulo uma luta para se estabelecer esta 
nova instituição e, por outro lado, a criação de tais duas universidades a passa-
gem que caracteriza a ruptura de uma tradição de fracassos na introdução do 
sistema universitário europeu no Brasil. 

A Universidade do Rio de Janeiro foi criada em 1920 pelo Decreto   
nº14.343 e a de São Paulo em 1934 pelo Decreto n.º 6.283. Os documentos 
legislativos nem sempre tem adesão. O caso da Universidade do Rio de Janeiro 
é um exemplo claro de que não houve congruência entre o respectivo decreto e 
o contexto sócio-político da época no Rio de Janeiro, ou no dizer de Althusser 
(1976), não houve poder de Estado para materializar aquilo que o Decreto 
enunciava, de acordo com as reflexões que apresentamos a seguir. Em contra-
partida, no caso da criação da Universidade de São Paulo, houve um esforço 
de fazer valer o que o decreto correspondente enunciava no sentido de oca-
sionar o reconhecimento daquilo que o decreto determinava. Realizaremos a 
experiência de verificar o papel dos documentos legislativos nas construções 
históricas referentes às criações das universidades do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, no sentido de avaliar de que maneira e em que medida tais documentos 
são suficientes para sustentar uma  plausibilidade para a construção histórica 
destas duas criações, assim como o que altera a historiografia de tais iniciativas 
ao se desconsiderar os documentos legislativos concernentes. Neste sentido, 
pretende-se demonstrar que se fosse ser feita a história da educação mate-
mática no Brasil relacionada à estas duas importantes iniciativas no período 
pertinente baseada apenas nos documentos legislativos, então não consegui-
ríamos manter o sentido. Para isto consideraremos o fenômeno histórico que 
estamos denominando “entrar em regime”. 

Entrar em regime 
Os documentos legislativos são, do ponto de vista social, inegavelmente 

imperativos nas sociedades atuais, contudo para a historiografia, este tipo de 
documento é em geral citado de modo transitivo, não aparecendo com fre-
quência nas referências bibliográficas dos artigos dos historiadores, mesmo 
quando o assunto envolva reformas educacionais ou história de instituições. 
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O documento legislativo é do tipo a priori e com função compulsória no que 
condiz com o funcionamento legal da sociedade. O mais importante efeito de 
um documento desta natureza é “quando entra em regime” e para o historia-
dor são os efeitos, na sociedade de dado período,  que interessa saber. 

Discutiremos as fontes do tipo “legislativo” no contexto da história da 
criação de duas universidades brasileiras: Universidade do Rio de Janeiro 
criada em 1920 pelo Decreto nº14.343, e de São Paulo criada em 1934 pelo 
Decreto n.º 6.283. 

Nosso objetivo é analisar o efeito dos dois decretos mencionados acima, 
do ponto de vista da historiografia. O primeiro aspecto seria “entrar em 
regime”, o segundo autonomia política e o terceiro Faculdade de Filosofia de 
Ciências e Letras. Pelo fato de o Brasil até 1934 não ter conhecido a instituição 
universidade, o sucesso da criação da USP dependeria do resultado “entrar em 
regime”. De maneira mais geral, faremos uso da expressão “entrar em regime” 
como um fenômeno social, em que ocorre reconhecimento da população local 
e/ou nacional de uma política pública.

O fato de uma lei ser promulgada não garante que entrará em regime. O 
Decreto nº14.343 de criação da universidade do Rio de Janeiro é um exemplo 
claro de um decreto de criação de uma instituição que não fora entretanto con-
cretizada. Talvez coincidência, mas as lideranças e responsáveis pelo empre-
endimento “Universidade de São Paulo” não permitiram autonomia política 
para as escolas superiores integradas a esta universidade, os diretores eram 
indicados pelo interventor Federal, ouvido o Conselho Universitário. Teriam 
eles feito uso do exemplo da Universidade do Rio de Janeiro?

O problema da autonomia das escolas superiores ou escolas profissionais 
foi um fator considerado capital pela liderança que implementou o sistema 
universitário no Brasil com a criação da USP, entretanto, não seria trivial fazer 
com que as escolas superiores perdessem autonomia. O interesse da universi-
dade nas escolas superiores era o prestígio destas instituições, uma vez que elas 
serviriam de impulso para a universidade ganhar força para garantir a cons-
tituição, bem como a continuidade de cursos de uma Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras. As universidades criadas no início do século XX estavam 
baseadas na crença de que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras seria 
essencial para que a nova instituição se tornasse de fato universidade.



De acordo com a própria Constituição de 1891, que apoiava a criação de 
universidades, tal criação implicaria em um vínculo à junção das escolas supe-
riores à nova instituição. Assim, com a criação da Universidade de São Paulo 
em 1934, as escolas superiores passaram a ser vinculadas à USP. Neste caso, 
tais escolas perderam poder político uma vez que a indicação para a direção 
seria competência do Conselho Universitário da Universidade.

Do ponto vista do papel do documento legislativo para a historiografia 
da educação, as informações históricas apresentadas nos parágrafos anteriores 
dependem, por exemplo, das atas da Escola Politécnica (documento de regis-
tro: local, data, deliberações), anuários da USP, embasamento político, entre-
vistas, publicações em jornais de grande circulação, portanto não dedutíveis a 
partir de documentos legislativos.

Houve várias tentativas para fundar universidades no Brasil antes da cria-
ção da Universidade de São Paulo, muitas das quais só idealizadas ou mesmo 
concebidas por meio de um decreto, que não entrou em vigor. Do ponto de 
vista histórico, o Decreto da Universidade do Rio de Janeiro é a própria evi-
dência de que não basta uma “certidão de nascimento”. As fontes plausíveis 
para uma história do ideal universitário no Brasil são os projetos de univer-
sidade “engavetados” (não chegaram à condição de um decreto [documento 
legislativo]), que hoje estão em  arquivos. 

No Rio de Janeiro, em 1920, as escolas superiores foram vinculadas à 
Universidade do Rio de Janeiro, mas não houve colaboração das mesmas para 
a criação “real”  da Universidade do Rio. 

For example, at the University of Rio de Janeiro such a subordination did not 
work out. The cause of the failing is not possible to specify at all. The fact is 
that the autonomous institutions in Rio de Janeiro continued autonomous 
despite of the governor creation decree of the University of Rio de Janeiro in 
1920 (Abdounur e Mattos, 2012).

Assim, o decreto de criação da Universidade do Rio de Janeiro em 1920 
não garantiu sucesso nesta iniciativa, tal instituição não se materializou nem 
em 1920 e nem nos anos anteriores à criação da Universidade de São Paulo. 
Do ponto de vista do papel de documentos legislativos na historiografia da 
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educação, o fato das escolas superiores não se subordinarem à universidade 
também não decorre naturalmente de um documento legislativo.   

Em contrapartida, de acordo com a entrevista de  Silva Dias (Silva Dias, 
1994), houve em São Paulo um empenho em concretizar o Decreto de criação 
da Universidade de São Paulo imediatamente com a ida de Theodoro Ramos 
para a Europa – França, Alemanha e Itália – com o propósito de contratar pro-
fessores para as disciplinas básicas da Faculdade Filosofia, Ciências e Letras.

Naturally Armando Salles de Oliveira (governor) and Julio de Mesquita 
Filho (Organizer Committee president) expected from European celebrities 
that they would support such an ideal and would work on the cooptation of 
Brazilian students to the same ideal (Abdounur e Mattos, 2012).

De acordo com Teixeira (Teixeira, 1969), as fontes que sustentam afirma-
ções que explicam “um forte empenho” para a criação da USP são livros de his-
tória, artigos, documentos internos da Universidade, tais como atas, anuários, 
disputas nos colegiados internos. Fazendo uso do livro de Teixeira (Teixeira, 
1969), os intelectuais e políticos brasileiros de 1930 acreditavam que a criação 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras significaria a inclusão de áreas 
de conhecimentos não necessariamente ligadas a um propósito profissional. 
Eles acreditavam ainda ser necessário trazer missões de acadêmicos europeus 
para propiciar aos estudantes o espírito universitário. O principal objetivo da 
Universidade de São Paulo era oferecer ensino propedêutico compreendendo 
cursos tais como Matemática, Física, Literatura, Filosofia, dentre outros.

Com base em um dos mais documentados livros da história da USP 
(Souza-Campos, 1954), que incluiu em sua publicação as cópias das fontes 
primárias que consultou, pode-se afirmar que Theodoro A. Ramos, assistido 
pelos catedráticos Georges Dumas, Paul Rivet e Pierre Janet foi para Europa 
convidar os acadêmicos europeus para atuarem como professores visitantes no 
nascimento da primeira universidade do Brasil. Eles colaborariam para criar e 
fazer funcionar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo (Abdounur e Mattos, 2012).

De acordo com Silva (Silva, 1997), o movimento para criar a universidade 
tornou-se mais forte em São Paulo em 1932, após o fracasso da Revolução 
Constitucionalista contra a ditadura de Getúlio Vargas. Com base nos jornais 



de circulação no Estado de São Paulo, podemos afirmar  que Júlio de Mesquita 
Filho foi liderança da Revolução Constitucionalista de 1932, e participou ati-
vamente da criação da USP. A partir de um anuário da FFCL, Júlio de Mesquita 
afirmou em 1937 que só uma reforma radical do aparelho de ensino no país e a 
instauração de uma forte política educacional poderia evitar o caos no Brasil. 
O objetivo era preparar uma “elite intelectual”, o que levaria a sociedade bra-
sileira para o progresso, para a felicidade e para a liberdade (Jornal Estado de 
São Paulo, 1979).

A partir destes diversos tipos de fontes que não inclui documentos legis-
lativos,  encontramos sustentação para afirmar que a USP pode ser conside-
rada a primeira universidade do Brasil, criada pela ação oficial do governo do 
Estado de São Paulo em 25 de janeiro de 1934 e concretizada pelos punhos 
fortes de alguns paulistas, o interventor federal (governador) de São Paulo 
Armando Salles de Oliveira, Júlio de Mesquita Filho, Theodoro Ramos e Paulo 
Duarte.

Também informações acerca de circunstâncias decorrentes, tais como 
conflitos internos da Universidade de São Paulo encontram-se nos arqui-
vos da USP, principalmente nas atas dos colegiados “superiores” dentro da 
Universidade. Tais tipos de documentos permitem afirmar que os primeiros 
anos de existência desta universidade foi marcada por conflitos entre as esco-
las superiores e o Conselho Universitário da USP em relação ao problema da 
autonomia política. Estes documentos possibilitam ainda colocar a plausibi-
lidade de que este conselho foi rígido, por exemplo, com a Escola Politécnica 
para fazer valer sua autoridade sobre a Congregação desta Escola. Tal plausibi-
lidade se fortalece ao considerar-se que inclusive o Regulamento da Politécnica 
foi negligenciado pelo Conselho Universitário em virtude de uma disputa pela 
Cadeira de “Complementos de Geometria Analítica, Elementos de Nomografia 
e Cálculo Diferencial e Integral” da Escola Politécnica, informações estas 
extraídas da ata da congregação (São Paulo, 1934, ata da congregação). 

Assim, as atas da Congregação da Escola Politécnica, que são procedi-
mentos de registro, portanto a posteriori, nos permitem afirmar que o grupo 
em prol do sucesso da USP entendia ser essencial a “real” integração do sistema 
universitário. Fica claro por estas atas que tal grupo queria que professores da 
FFCL, particularmente os europeus, assumissem a cadeira de “Complementos 
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de Geometria Analítica, Elementos de Nomografia e Cálculo Diferencial e 
Integral” na Politécnica contra a vontade da Congregação.

O engenheiro Fonseca Telles foi indicado pelo Interventor federal (gover-
nador) para dirigir a Escola Politécnica, e seu primeiro ato foi indicar o mate-
mático Luigi Fantappiè da Universidade de Roma para assumir a cadeira 
de “Geometria Analítica, Elementos de Nomografia e Cálculo Diferencial e 
Integral” à revelia da Congregação.  A disputa pela cadeira ocasionou inimi-
zade entre  o Curso de Matemática e a Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo que durou aproximadamente 20 anos.

Segundo Abdounur e Mattos (2012):

It is hard to find a cause for the fact that USP achieved the status of a univer-
sity. We know that in such a period – 1934 – there were many Brazilian intel-
lectuals who had European and American influences, be it studying in foreign 
universities or not. Although the theoretical basis of the European celebrities 
was not necessarily the same had by Brazilian intellectuals, all these scholars 
shared the ideology of university based on “general culture”, materialized on 
the Faculty of Philosophy, Sciences and Language.  

Considerações finais 
Foi realizado um estudo acerca das fontes “documentos legislativos” 

levando em conta a conjectura de que a fonte “documento legislativo” foi privi-
legiada no fazer história, bem como, e sob esta perspectiva, o papel dos decre-
tos de criação na fundação das Universidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. 
Tal estudo partiu desta conjectura levantada no contexto do I ENAPHEM, que 
serviu de referência para a escrita do presente capítulo. 

Constatou-se que a conjectura mencionada não se sustenta, uma vez 
que os documentos legislativos nunca tiveram força histórica. Trata-se de um 
conjunto de documentos muito restrito, que somente tem força operacional 
socialmente falando, mas é desprovido de sentido, portanto de baixo valor 
para a historiografia. Embora ela não se sustente pela evidência, verificou-se 
seu atrelamento a uma ideologia segundo a qual defende-se a existência de um 
“preconceito” contra fontes orais ou ligadas ao âmbito popular.



A comparação do papel dos documentos legislativos nos âmbitos social 
e histórico serviu para evidenciar força no âmbito social e a fraqueza deste 
documento para a historiografia.

As construções apresentadas acerca da história das criações das 
Universidades do Rio de Janeiro e de São Paulo tais como a relação entre a 
autonomia das escolas superiores com as novas universidades; a vinda de cele-
bridades européias para conformar o espírito científico na USP; a relação entre 
a criação da USP e a Revolução Constitucionalista; os conflitos entre as escolas 
superiores e o Conselho Universitário da USP no que concerne à autonomia 
política; a tensão entre o Curso de Matemática e a Escola Politécnica da USP 
ocasionada a partir da disputa pela cadeira de “Complementos de Geometria 
Analítica, Elementos de Nomografia e Cálculo Diferencial e Integral; etc. 
foram historicamente descritas a partir de atas, livros, entrevistas, documen-
tos escolares, anuários da USP, artigos em jornais, etc., documentos estes a 
posteriori que traduzem ecos do que aconteceu, ecos estes que podem ou não 
estar relacionados a normas ditadas por documentos legislativos, mas ainda se 
estiverem, os outros documentos que se referem ao fato em questão, por serem 
a posteriori, já traduzem o ocorrido.

A partir das análises anteriores, um historiador que procurasse com-
preender a não concretização do decreto de criação da Universidade do Rio 
de Janeiro não encontraria elementos para fundamentar sua tese no texto do 
decreto, mas sim no contexto político-social em que tal decreto fora promul-
gado. Da mesma forma, tal historiador não encontraria no decreto de criação 
da Universidade de São Paulo fundamentos para sustentar o sucesso na criação 
desta universidade. Assim, a utilização dos decretos de criação de ambas uni-
versidades como fonte para o historiador não modificam significativamente a 
construção por ele realizada acerca do processo que intencionou sem sucesso 
criar a Universidade do Rio de Janeiro e daquele que levou à materialização da 
Universidade de São Paulo. Reciprocamente, o uso somente de tais decretos 
por parte do historiador como fonte para realizar a construção histórica men-
cionada torna-se infértil na medida em que o sentido por ele atribuído a tais 
circunstâncias históricas não se sustenta nos conteúdos de tais documentos 
legislativos.

A partir das análises anteriores, a Universidade do Rio de Janeiro teve 
a legalidade para sua efetivação por meio de um documento legislativo, 
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entretanto sucumbiu. Da mesma forma, a universidade de São Paulo também 
foi anunciada por um documento legislativo, seguido de um esforço decisivo 
para a sua concretização, esforço este cujos ecos materializados em registros 
a posteriori foram determinantes e imprescindíveis na construção do sentido 
desta importante singularidade que rompe uma tradição de tentativas frus-
tradas de introdução do sistema universitário europeu no Brasil, marcando o 
nascimento desta instituição. 
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4.5. As fontes orais na pesquisa em história da 
educação matemática no Brasil: contribuições, 
desafios e indicações do I ENAPHEM

Heloisa da Silva – UNESP

Introdução
As pesquisas que mobilizam as fontes orais no campo da história da edu-

cação matemática brasileira têm crescido nos últimos anos junto com esse 
abrangente e complexo campo. São pesquisas interessadas em registrar, ana-
lisar e discutir as atividades matemáticas manifestadas em ideários educacio-
nais, bem como as práticas pedagógicas ou sociais em educação matemática.

Ao menos nesse campo, não podemos tratar da utilização e registro de 
fontes orais na/sobre Educação Matemática sem fazer referência aos esforços 
e à produção do Grupo de Pesquisa “História Oral e Educação Matemática” 
(GHOEM)73. De acordo com Gomes e Brito (2009), que realizaram uma siste-
matização das pesquisas em andamento em História da Educação Matemática 
apresentadas em cinco edições de um evento nacional74 até o ano de 2008, um 
dos temas mais investigados pela via das fontes orais, sobretudo sob os funda-
mentos da História Oral75, tem sido o da história da formação e da profissão 

73 Coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Vicente Marafioti Garnica, o principal objetivo do 
GHOEM tem sido o estudo da cultura escolar e o papel da Educação Matemática nessa 
cultura. 

74 Trata-se do Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-graduação em Educação 
Matemática que ocorre anualmente. As autoras realizaram a sistematização tendo 
como base os anos de 2005 a 2008.

75 O trabalho com a História Oral está implicado em uma escolha pela História Imediata, a 
qual se apropria das abordagens e técnicas jornalísticas para a escrita de textos a serem 
utilizados e legitimados como fontes historiográficas; como também e principalmente 
pela História do Tempo Presente, que considera a vida biológica como escala, dan-
do a ela uma perspectiva temporal que permite a presentificação de temas passados. 
Portanto, a pesquisa no âmbito da História Oral sugere uma problematização de um pas-
sado recente e a criação de discursos plausíveis sobre assuntos do presente (GARNICA, 
2013).
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docentes em Matemática. Como verificaram as autoras, o motivo para tanto é 
o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo GHOEM a partir do projeto inti-
tulado “Mapeamento da Formação e Atuação de Professores de Matemática no 
Brasil”. Dentre outros objetivos, tal projeto visa criar discursos que abarquem 
compreensões sobre a formação de professores de Matemática no Brasil. Nos 
dez anos de atuação do grupo, foram realizadas quase 40 pesquisas que contri-
buem com tal projeto. Os temas de estudo envolvidos vão desde aqueles sobre 
“as instituições formadoras e materiais didáticos mobilizados para a formação 
até os espaços arquitetônicos em que essa formação ocorre e as políticas públi-
cas que, ora sustentam as práticas, ora são defendidas à revelia das práticas” 
(GARNICA, 2013, p. 44-45).

Se considerarmos a categorização feita por Miguel e Miorim (2002) em 
sua análise da produção brasileira em História da Educação Matemática, as 
pesquisas apresentadas no I Encontro Nacional de Pesquisa em História da 
Educação Matemática (I ENAPHEM), ocorrido em novembro de 2012, em 
Vitória da Conquista – BA, que mobilizaram fontes orais, tiveram como tema 
de interesse um dos seguintes: história da matemática como disciplina esco-
lar em determinados períodos e contextos históricos; história do ensino de 
determinadas noções matemáticas ou campos da matemática; história de 
pessoas que exerceram influência na educação matemática em determinados 
períodos e contextos históricos; história da formação e profissão docente em 
matemática76. 

Quase que a totalidade dessas pesquisas teve as fontes orais como princi-
pais lugares de análise e, no entanto, todas elas lançaram mão de outras fontes 
para a discussão de suas compreensões. Essa tem sido uma característica já 
observada no campo da História da Educação e vinculada à ampliação do uso 
de fontes nas pesquisas77.

76 Não encontramos trabalhos publicados nos anais desse evento relacionados às cate-
gorias “História de instituições que exerceram influência na educação matemática em 
determinados períodos e contextos históricos”, “História da investigação em Educação 
Matemática” e “História de Políticas Públicas” de Miguel e Miorim (2002). Ressaltamos, 
assim como Gomes e Brito (2009), que essa categorização foi adequada às nossas in-
tenções de investigação dos anais do ENAPHEM, embora a escolha feita para alocar os 
trabalhos não seja a única possível. 

77 Observação essa apontada em Gomes e Brito (2009), Vidal e Faria Filho (2005), Faria Filho 
et al. (2004) e Gomes (2009).



Assim como em outros campos de estudo, nota-se que o uso das fontes 
orais na História da Educação Matemática tem se dado por três possibilidades: 
preencher lacunas provenientes da inexistência de documentos escritos sobre 
determinado tema, dialogar com as versões expressas em documentos já exis-
tentes, ou constituir uma história a partir das versões dos entrevistados, tendo 
acesso a perspectivas de documentos escritos (SOUZA, 2006). 

Visando a oferecer uma ideia sobre os modos como esse tipo de fonte vem 
sendo mobilizado pelos educadores matemáticos nesse campo, dividimos este 
texto em três partes. Na primeira, tratamos dos significados do uso das fontes 
orais mais utilizados. Trabalhos de autores dos campos da história, história da 
educação e da educação matemática são discutidos, procurando-se estabelecer 
aproximações e distanciamentos entre suas visões, bem como destacar a confi-
guração do uso das fontes orais como uma prática exercida em diferentes áreas 
que se influenciam. Na segunda parte, chamamos a atenção para as quatro 
dimensões da realidade educacional brasileira citadas acima, que pesquisado-
res têm buscado entender junto com a utilização das fontes orais, a partir de 
um olhar para os trabalhos apresentados no I ENAPHEM. Por fim, apontamos 
algumas considerações e desafios que vislumbramos no prosseguimento das 
investigações e para o aprofundamento teórico-metodológico das pesquisas 
que utilizam as fontes orais.

O uso de fontes orais: possibilidades concorrentes
Podemos dizer que a utilização das fontes orais na História da Educação 

Matemática se deu junto à expansão desse campo na área da Educação 
Matemática, a partir do final da década de 199078. Apesar de já existirem, 
como verificado por Fiorentini (1993), trabalhos sobre a história do ensino de 
matemática entre as décadas de 1970 e 1990, é somente a partir de 1999 que o 
número de trabalhos inseridos nesse campo começa a crescer, segundo Miguel 
e Miorim (2002). 

Assim como em outros campos dedicados à prática historiográfica, tal 
utilização na área da Educação Matemática não ocorreu independentemente 
de um discurso preocupado em legitimar o uso de fontes orais em pesquisas 

78 De acordo com Garnica (2003), os primeiros trabalhos desenvolvidos sob os parâmetros 
da História Oral no campo da História da Educação Matemática são os de Oliveira, 1997; 
Souza, 1999; Vianna, 2000; e Teixeira, 2000.
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sobre História da Educação Matemática79. Entendemos que, embora esti-
vesse em processo de desenvolvimento, este campo acabou sendo marcado 
pelo momento de transição que vivia a escrita da História – esta fortemente 
influenciada pela corrente filosófica pós-estruturalista estreada no século XX.  
A imersão dos diferentes grupos de educadores matemáticos em estudos de 
outras áreas preocupadas com a história e a historiografia delineou, assim, 
diferentes concepções e princípios relativos aos significados da história e à 
prática de sua escrita nesse campo, como também ao significado do uso das 
fontes orais em pesquisas da área.

Como pesquisadores dessa e de outras áreas pensavam (e ainda pensam) 
que a fonte oral deveria, prioritariamente, ser usada em pesquisas que não 
tivessem acesso a documentos escritos ou outras referências materiais capazes 
de gerar análises, cobrou-se muito das narrativas orais um teor de informação 
próximo ao que os positivistas acreditavam ser o papel do documento: “conter 
a verdade em si” (MEIHY, 2002, p. 49).  

Tal postura com relação às fontes utilizadas na escrita da história também 
ainda se dá nos campos da História da Matemática e da Educação Matemática. 
Seguindo indicações do campo da História da Educação na direção de ques-
tões relativas à história das práticas escolares cotidianas80, alguns pesquisa-
dores apontam dificuldades para o acesso a registros relacionados às práticas 
culturais escolares referentes ao ensino da matemática e as apresentam como 
um desafio para suas pesquisas. Em alguns casos, as fontes escritas são consi-
deradas fundamentais para a realização das análises e o registro das memórias 
de pessoas que vivenciaram o contexto pesquisado, bem como dos significa-
dos que podem ter no contexto estudado, ainda é evitado.

Mas o acolhimento de novos protocolos de legitimidade pela comuni-
dade de historiadores, iniciado em meados do século XX, marcou um modo 
contemporâneo de se pensar a história e sua escrita (GOMES, 2009), que 
influenciou fortemente o nosso campo. Livre de uma orientação dada por 

79 Um exemplo é o texto escrito por Antonio Vicente Marafioti Garnica, em 1998, intitulado, 
“O escrito e o oral: uma discussão inicial sobre os métodos da História”. Uma das justifi-
cativas para a legitimação do documento oral como fonte historiográfica foi a de que, 
como versões impregnadas de subjetividade e intenções, quaisquer documentos (oral, 
escrito, pictográfico) podem ser submetidos exatamente às mesmas críticas.

80 Como, por exemplo, a de JULIA, D. (2001): A cultura escolar como objeto histórico. In: 
Revista brasileira de história da educação, n°1 jan./jun.



determinismos e pela procura de uma verdade unilateral, uma consequência 
desse modo contemporâneo de se pensar e fazer historiografia foi o reconhe-
cimento e uso de novas fontes, sem uma hierarquização em função dos seus 
suportes (se texto, objeto, voz, imagem) (Ibid).

O estudo do significado e função da história e das narrativas para e na 
pesquisa em História da Educação Matemática acabou delineando princípios 
norteadores da prática de utilização das fontes orais nesse campo, sobretudo 
no que se refere aos trabalhos em História Oral. O exercício de um discurso 
em defesa desses princípios por parte de pesquisadores que se preocuparam 
em mobilizá-la na Educação Matemática, sobretudo do GHOEM, resultou na 
constituição de uma fundamentação para tal uso pautada não mais nos pseu-
doconflitos oral/escrito e memória/história, mas numa concepção contempo-
rânea antiessencialista de história e suas conexões (GARNICA, 2004).

Os trabalhos em História Oral e Educação Matemática seguem uma série 
de procedimentos específicos, fundamentados, que cuidam da constituição de 
fontes históricas a partir da oralidade. Isso é o que diferencia um trabalho em 
História Oral de outro que segue parâmetros qualitativos ao utilizar entrevis-
tas como dados de pesquisa. Segundo Garnica (2010, p. 293), 

Para o Grupo de Pesquisa “História Oral e Educação Matemática”, a História 
Oral é metodologia de pesquisa que envolve a criação de fontes a partir da ora-
lidade e compromete-se com análises coerentes com sua fundamentação (que 
pode envolver ou não procedimentos usados em outros tipos de pesquisa). 
O diferencial é essa “criação intencional” de fontes a partir da oralidade e a 
fundamentação que se estrutura para essa ação. Essa mesma fundamentação 
orienta, inclusive, práticas de análise na pesquisa. Assim, nossos pressupos-
tos indicam, sim, como construir fontes, mas também por que construí-las e 
como valer-se delas. Indicam, ainda, questões geradoras de pesquisa e abor-
dagens de análise.

Como afirma o mesmo autor, em princípio, a História – como o processo 
de escrever, de registrar a historicidade do mundo – participará desse processo 
pela intenção clara e explícita do pesquisador oralista em registrar memórias, 
narrativas de experiências vividas e, a partir delas, constituir fontes históri-
cas. Isso significa que um trabalho em História Oral e Educação Matemática 
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não necessariamente apresenta questões de pesquisa voltadas ao campo da 
História da Educação Matemática, ou seja, não necessariamente seja de cunho 
historiográfico – embora isso possa acontecer – mas se preocupa com aspectos 
relativos à história e historiografia pela intenção precípua de registrar fontes 
históricas.

De acordo com esse grupo de pesquisa, o GHOEM, o trabalho historio-
gráfico no campo da História da Educação Matemática que gera e analisa as 
fontes orais a partir de uma fundamentação na História Oral estabelece uma 
versão acerca do contexto abordado pelas fontes geradas e disponíveis. Nesse 
trabalho analítico, a série de recursos/fontes (orais, escritas, pictográficas, etc) 
e, portanto, de pontos de vista, são mobilizados de modo a permitir que verda-
des apareçam. Os depoimentos orais e as outras fontes são postas em diálogo, 
sem que um seja valorado de modo diferenciado em relação a outro, consi-
derando-se que cada um desses recursos abre possibilidades de perspectivas 
alternativas, ainda que, muitas vezes conflitantes (GARNICA, FERNANDES 
e SILVA, 2011).

Entende-se, assim, que com esse modo de escrever história seja possível

reconduzir a subjetividade para dentro das práticas historiográficas e, num 
campo mais amplo, para dentro das práticas científicas. A realidade é com-
plexa e multifacetada; e um mérito principal da história oral – afirma Paul 
Thompson (1992) – é que, em muito maior amplitude do que a maioria das 
fontes, ela permite que se recrie a multiplicidade original de pontos de vista. 
O único e precioso elemento que as fontes orais têm sobre o historiador, e 
que nenhuma outra fonte possui em medida igual – complementa Alessandro 
Portelli (1987; 1991) – é a subjetividade do expositor. Fontes orais nos contam 
não apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o que acreditava estar 
fazendo e o que agora pensa que fez. Assim, interessa saber como os materiais 
da história são organizados pelos narradores de forma a contá-la, pois a cons-
trução da narrativa revela um grande empenho na relação do relator com sua 
história (Ibid, p. 238).

Sobre o tratamento dado às fontes orais na pesquisa em História Oral na 
Educação Matemática para a criação de registros/documentos sob a forma de 
narrativas escritas, a textualização coloca-se como o processo crucial e se dá 
em dois momentos distintos: a transcrição do oral para o escrito (o qual fixará 



na forma escrita os dizeres, pausas, entonações, vícios de linguagem e todas 
as formas características da oralidade) e a textualização, propriamente dita, 
que é o processo de transformação do discurso em uma narrativa mais cor-
rente (com ou sem a inserção das perguntas do entrevistador) e sem as marcas 
espontâneas das construções características da fala. Trata-se de um trabalho 
fortemente marcado pelo estilo, escolhas e questões investigativas do pesquisa-
dor, mas que se dá em conjunto com o depoente colaborador, que tem direito 
a vetar, corrigir, inserir e reformular o texto até que juntos cheguem a um texto 
final registrado como sendo de sua autoria.

A análise das fontes orais nos mais variados trabalhos desse campo tem 
se dado nitidamente a partir da interlocução com autores do próprio campo 
e de outros campos, como os da História, História da Educação, Sociologia, 
Antropologia e Estudos Culturais, principalmente81. Tais análises estão, por-
tanto, em grande medida pautadas nas teorizações e interpretações possíveis a 
partir dos fundamentos teórico-metodológicos vislumbrados nessas interlocu-
ções. São análises pautadas em tendências relativas ao contexto investigado e, 
por isso, resultantes de convergências detectadas nas leituras dos depoimentos 
orais e outros documentos considerados; ou ainda preocupadas com marcas 
singulares desses depoimentos e, portanto, destinadas à discussão sobre essas 
singularidades e seus significados em meio à escrita de uma história narrada 
pelo pesquisador sobre o tema pesquisado.

As fontes orais nas pesquisas apresentadas no ENAPHEM 
Dentre as 93 pesquisas publicadas nos Anais do I Encontro Nacional de 

Pesquisa em História da Educação Matemática (I ENAPHEM)82, identifica-
mos 30 que utilizaram fontes orais83. Todas elas mobilizaram também outras 
fontes em suas análises e escrita da história. Como apontamos anteriormente, 

81 São autores como Antonio Miguel, Antonio Vicente Marafioti Garnica, Carlo Ginzburg, 
François Hartog, Jacques Le Goff, Marc Bloch, Maria Ângela Miorim, Michel de Certeau, 
Michel Foucault, Paul Thompson, Philip Joutard, Philipe Ariès, Roger Chartier, Wagner 
Rodrigues Valente, por exemplo.

82 Vale ressaltar que 14 dessas pesquisas dizem respeito ao nordeste do Brasil e entendemos 
que isso se deva ao fato de o evento ter ocorrido em uma cidade da Bahia e, portanto, 
de mais fácil acesso aos pesquisadores daquela região.

83 Na verdade identificamos 94 publicações nos Anais do I ENAPHEM, sendo duas delas 
referindo-se à mesma pesquisa.
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essa é uma característica já detectada em outros campos e vinculada a um 
movimento de ampliação do uso de fontes em pesquisas na historiografia. 

A maioria dessas pesquisas diz respeito à segunda metade do século XX. 
Assim como Gomes e Brito (2009), atribuímos a preferência por esse período 
a dois fatores: ao próprio uso das fontes orais e ao interesse pela pesquisa sobre 
as concepções, atuações e repercussões, no contexto brasileiro, concernentes 
ao movimento internacional da matemática moderna – 24 pesquisas incluí-
ram o recorte 1960-1980, período esse em que o ideário do movimento teve 
maior repercussão em nosso país.

Das 30 pesquisas identificadas, 16 declaram realizar trabalho com a 
História Oral, sendo que: somente 11 apresentam suas compreensões ou 
referências usadas para tal trabalho; 10 são de pesquisadores membros do 
GHOEM; uma concebe a História Oral como instrumento e técnica de cons-
tituição de dados e não como metodologia; as relativas ao GHOEM, além da 
intenção de registrar narrativas orais (em escritas), buscam constituir uma 
história a partir das versões dos entrevistados, tendo e dando acesso a pers-
pectivas de documentos escritos; as outras seis, além da finalidade do registro 
dos documentos orais (em escritos), ou fazem dialogar as entrevistas com as 
versões impressas nos documentos ou não revelam o modo como realizam 
suas análises. 

Dentre as outras 14 pesquisas que mobilizam as fontes orais em suas aná-
lises, uma afirma fazê-lo como forma de preencher lacunas provenientes da 
inexistência de documentos escritos sobre o assunto investigado e as outras 13 
demonstram o intuito de fazer dialogar as fontes orais com as versões expres-
sas em documentos já existentes para a análise e compreensão do assunto 
investigado.

Sobre o que vem sendo pesquisado com o uso das fontes orais, como dis-
semos anteriormente, os trabalhos publicados no I ENAPHEM estiveram rela-
cionados a um dos seguintes temas: 1) história da matemática como disciplina 
escolar em determinados períodos e contextos históricos; 2) história do ensino 
de determinadas noções matemáticas ou campos da matemática; 3) história de 
pessoas que exerceram influência na educação matemática em determinados 
períodos e contextos históricos; 4) história da formação e profissão docente 
em matemática. O quadro a seguir mostra a distribuição das pesquisas entre 
os quatro temas:



Temas	das	pesquisas	que	mobilizaram	as	fontes	orais	no	I	ENAPHEM

Tema Número de 
Pesquisas Percentual

História da matemática como disciplina escolar em determinados 
períodos e contextos históricos. 13 43,3%

História do ensino de determinadas noções matemáticas ou 
campos da matemática. 4 13,3%

História de pessoas que exerceram influência na educação 
matemática em determinados períodos e contextos históricos. 2 6,7%

História da formação e profissão docente em matemática. 11 36,7%

No que diz respeito à matemática como disciplina escolar, (43,3 % do total 
de trabalhos), aparecem subtemas relativos às décadas de 1930 a 1980 (seis 
das treze pesquisas são em História Oral): 1) (Primeira metade do século XX) 
O ensino da matemática na escola de Engenharia de Pernambuco; 2) (1957-
1960) O ensino da matemática na Escola Comercial de Amargosa – BA; 3) 
(1960-1970) A inserção da matemática moderna nas escolas na região sudo-
este da Bahia; 4) (1960-1970) O ensino de álgebra em Vitória da Conquista e 
o movimento da matemática moderna; 5) (1969-1979) Lembrança de profes-
sores do Centro Integrado Luiz Navarro de Brito (Alagoinhas – BA) sobre o 
ensino de matemática; 6) (1977-1975) A produção de uma nova cultura escolar 
a partir dos ideais do movimento da matemática moderna no ginásio Maiari 
(Maiari – BA); 7) (década de 1980) Estudo identitário e memorialístico sobre 
as Atividades Matemáticas (AM) – CENP/SP; 8) (1936-1952) Memória dos 
ex-alunos sobre o ensino de matemática do Grupo Escolar Barão de Macaúbas 
– BA; 9) (década de 1960) Vestígios do movimento da matemática moderna 
em Goiás-GO; 10) (1966-1976) Memórias e fontes históricas de ex-alunos 
do Colégio de Aplicação (CA) da Universidade da Bahia sobre o ensino da 
matemática moderna; 11) (1960-1970 e dias atuais) Percepção docente sobre o 
movimento da matemática moderna em Rio das Contas – BA; 12) (1920-1975) 
O ensino de matemática no Grupo Escolar Eliazar Braga (Pederneiras – SP); 
13) (1942 – 1968) O ensino da matemática na Escola Industrial de Cuiabá 
– MT. 

Quatro trabalhos abordaram a temática História do ensino de determina-
das noções matemáticas ou campos da matemática, três deles relativos à história 
de disciplinas em cursos superiores e um à história de uma disciplina no ensino 
básico: sobre a história da disciplina Geometria Analítica na Universidade 
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Federal de Juiz de Fora (UFJF – MG), durante a década de 1970; sobre o pro-
cesso de implantação da disciplina História da Matemática na matriz curri-
cular do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do 
Sergipe – UFS (1990 – 2006); a disciplina Estatística na formação matemática 
do pedagogo no período de 1940 a 1980; sobre os percursos da disciplina de 
Desenho no Brasil (1960-2004). Dos quatro trabalhos, um é desenvolvido sob 
os fundamentos da História Oral.

Sobre a temática História de pessoas que exerceram influência na educa-
ção matemática em determinados períodos e contextos históricos, encontramos 
dois trabalhos: um deles relativo às atividades de Maria Ildete de Magalhães 
no Colégio Assis Chateaubriand de Feira de Santana – BA, durante o perí-
odo de 1970 a 1980; o outro se refere à história da professora Estela Kaufman 
Fainguelernt e o ensino de geometria, no período de 1950 até o atual.

O tema História da formação e profissão docente em matemática foi o 
segundo tema em que encontramos um maior número de investigações. O 
período destacado vai desde 1940 até a atualidade. Das onze pesquisas iden-
tificadas, nove trabalham com a História Oral e destas, sete estão vinculados 
ao projeto sobre o mapeamento da formação de professores de matemática do 
GHOEM: 1) (1971 – 2002) Práticas de professores de matemática em cursos 
supletivos de 1º grau em Minas Gerais; 2) A formação de professores primários 
na Escola Normal em Campo Grande – MS; 3) (1970 – atual) Memórias de 
práticas: a disciplina “Prática de Ensino” na formação do professor de mate-
mática; 4) (1961 – 1990) Sobre a formação de professores de matemática que 
atuaram na região de Itaipulândia – PR; 5) (1940 – 1980) Sobre a formação de 
professores de matemática do ensino básico na região de Mossoró – RN; 6) 
(1960-1990) O processo de formação de professores de matemática na região 
de Montes Claros – MG; 7) (1980-2006) Formação de professores de mate-
mática em Dourados – MS; 8) (1961-1982) Capacitação e aperfeiçoamento 
dos professores de matemática no Estado do Paraná – PR; 9) (1960-atual) A 
formação de professores de matemática no estado do Maranhão (MA); 10) 
(Cercanias da década de 1960 até dias atuais) A formação de professores no 
estado do Tocantins (TO); 11) (1962 – 1973) A apropriação do conteúdo de 
conjuntos pelas professoras da 1ª série ginasial do Colégio de Aplicação da 
Universidade da Bahia (BA).



Sobre tal temática, cabe ressaltar que as pesquisas realizadas no campo 
da História da Educação Matemática pelo GHOEM, indicam que a análise 
das narrativas orais de professores, ex-professores, dirigentes, funcionários e 
outros atores do sistema educativo, permitem trazer à cena várias áreas do 
conhecimento, suas abordagens, seus tons, seus autores, diferentes perspecti-
vas e aspectos, a possibilidade de entender centros e margens. Elas têm contri-
buído substancialmente no trabalho da análise de como se deram, ou têm se 
dado, formações e atuações de professores que ensinaram/ensinam matemá-
tica em regiões e épocas variadas do Brasil, bem como das condições varia-
das em que tais formações ocorrem, de como esses professores mobilizavam/
mobilizam os materiais didáticos, seguiam/seguem ou subvertiam/subvertem 
as legislações e outras disposições vigentes (GARNICA, 2013). Tais pesquisas 
mostram ainda de que forma o referencial teórico-metodológico da História 
Oral admite o estabelecimento de conexões entre significados de narrativas 
orais e escritas e da própria historiografia para uma discussão daquilo que 
tende a permanecer e daquilo que tende a se alterar em práticas cotidianas de 
professores de Matemática e de formação no Brasil.

Usos das fontes orais: considerações e desafios
A utilização das fontes orais tem significado, sem dúvida, um aperfeiço-

amento metodológico e analítico das pesquisas brasileiras sobre História da 
Educação Matemática, como também possibilitado o fortalecimento do diá-
logo entre áreas. No entanto, percebemos esse aperfeiçoamento geralmente 
acompanhado por uma necessidade de abarcar uma quantidade grande de 
dados ou fontes, que culminam em estudos cada vez mais verticalizados, acar-
retando também alguns problemas. O primeiro e mais sério deles, entende-
mos, é uma grande quantidade de pesquisas que pouco problematizam o uso 
das fontes que mobilizam e uma raridade delas que teorizam sobre os signifi-
cados, limites e contribuições dessas fontes na escrita da história da educação 
matemática. O que vemos, em grande medida também, são pesquisas apoia-
das em autores de outros campos, sobretudo da História da Educação, com 
vistas a legitimar suas ações em nosso campo, sem, novamente, discutirem 
as consequências dessas ações no e para o campo da História da Educação 
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Matemática, como também sem levar em conta as especificidades da área da 
Educação Matemática.

Embora venha sendo fecundo e criativo o diálogo com a historiografia 
e com a produção de outras áreas, em âmbito nacional e internacional, mui-
tos pesquisadores ainda restringem-se a recortes e objetos com estudos pouco 
aprofundados. Esse tipo de ação na pesquisa sobre a história da educação 
matemática, entendemos, acaba aproveitando muito pouco as potencialidades 
das análises das fontes orais que muito têm a nos dizer sobre a maneira como 
as pessoas entendem o mundo, como organizam sua realidade em suas mentes 
e a expressam em suas narrativas. 
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4.6. Documentos escolares: fontes para a pesquisa 
em história da educação matemática

Claudinei de Camargo Sant’Ana – UESB

Introdução
Independente das motivações para os registros escolares existem diversos 

documentos que são próprios do ambiente escolar e compõem uma lista de 
produtos das escolas, oriundos da comunidade escolar. Estes representam e 
compõem um leque de diversas produções, tais “...suportes de escrita, como 
livros de literatura, materiais didáticos, provas escolares e outros documentos 
institucionais como cadernetas, boletins de notas e diários de classe também 
se constituem em fortes elementos identitários dessa comunidade.” (LOPES, 
2013, s/n).

É possível encontrar trabalhos relacionados com diversos materiais pro-
duzidos pela comunidade escolar, por exemplo, os trabalhos de Gvirtz (1999) e 
Viñao Frago (2008) que tratam dos cadernos escolares, em que é dado o devido 
reconhecimento aos documentos produzidos no cotidiano escolar, “essa docu-
mentação, além de ocupar um lugar onde se reconhece a produção escolar, por 
ela e através dela é possível estudar os conteúdos escolares.” (REIS, 2008, p. 1).

De certo que tais pesquisas tornam-se difíceis de serem realizadas, pois 
os documentos escolares nem sempre são preservados e sim tratados como 
um problema a ser descartado pela administração pública. Obviamente que o 
historiador pode criar as suas próprias fontes, criando um acervo de pesquisa 
que podem posteriormente ficar em custódia por instituição que exerça este 
papel (NUNES, 2006).

Este fato traz consequências para o desenvolvimento dos trabalhos rela-
cionados com as pesquisas na área de História do Ensino da Matemática, pois 
acentuam as dificuldades na definição do objeto de pesquisa, surgem desafios 
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de como construir teoricamente, metodologicamente e analiticamente o tra-
balho histórico. (DIAS, 2012).

A intenção deste texto é dar ênfase aos trabalhos que se valeram especifi-
camente das fontes provenientes das instituições escolares, preferencialmente 
cadernetas e cadernos da disciplina de matemática, ainda que estes não sejam 
o principal objeto dos trabalhos, mas por ventura tenham sido utilizados 
para construção da pesquisa. Os trabalhos compõem os Anais do I Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação Matemática (I ENAPHEM) realizado no 
ano de 2012, em Vitória da Conquista/BA.

Foram considerados trabalhos publicados nos Anais do evento, que tra-
taram de alguma maneira as “Cadernetas” ou “Diário de Classe”. Identificamos 
inicialmente vinte e quatro trabalhos, apresentados como Comunicação Oral 
(sete); Comunicação Pôster (nove) e Palestra (oito), porém em análise poste-
rior, localizamos doze trabalhos que utilizaram os documentos escolares como 
referências para construção da pesquisa.

A preocupação com a preservação das fontes, principalmente até a pri-
meira metade do século XX, esteve muitas vezes relacionada ao acaso, de tal 
sorte, os documentos escolares em boa parte deste período, são escassos em 
território nacional, não os encontramos em abundância, reflexo deste fato é 
que não existem muitos trabalhos publicados nos Anais do I ENAPHEM que 
se tenham se valido de tais documentos.

Lócus das pesquisas
A discussão aqui apresentada se desenvolve considerando, conforme 

mencionado anteriormente, os trabalhos publicados nos Anais, apresentados 
na categoria Comunicação Pôster, Comunicação Oral e Palestras que apresen-
tam resultados de investigações desenvolvidas em diversos grupos de pesqui-
sas, conforme observamos no Quadro 1 a seguir:
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Quadro 1 – Grupos de pesquisa que utilizaram os documentos

Grupo Instituição Estado
Grupo de Estudos Contemporâneos e 

Educação Matemática (GECEM/)
Universidade Federal de Santa 

Catarina- UFSC SC

Grupo de Pesquisa em História, Educa-
ção, Matemática” (GHAME)

Universidade Federal da Bahia 
– UFBA BA

Grupo de Estudo em Educação Matemáti-
ca (GEEM)

Universidade Estadual do Su-
doeste da Bahia – UESB BA

Grupo História, Filosofia e Educação 
Matemática (HIFEM)

Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP SP

Grupo de História Oral e Educação 
Matemática” (GHOEM)

Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” – 

UNESP de Bauru
SP

Grupo de Pesquisa História das Discipli-
nas Escolares” (GPHDE)

Pontifícia Universidade Católi-
ca do Paraná – PUCPR PR

Grupo História e Educação Matemática 
(GHEM)

Universidade Federal Flumi-
nense – UFF RJ

Grupo de Pesquisa de História da Educa-
ção Matemática no Brasil” (GHEMAT)

Universidade Federal de São 
Paulo – 

UNIFESP
SP

Núcleo de Investigação, Divulgação e 
Estudos em Educação Matemática (NI-

DEEM)

Universidade Federal de Juiz 
de Fora – UFJF MG

Fonte: Anais I ENAPHEN, construção própria.

No Quadro 1 observamos que os grupos que se valeram dos documentos 
escolares estão em sua maioria no estado de São Paulo.

A diversidade de grupos, instituições e regiões demarcam a importância 
que este tipo de pesquisa assume, pois “...para o nascente campo da história 
da educação matemática, houve a valorização de dimensões da educação, da 
escola e do processo de ensino-aprendizagem até então ignoradas ou despreza-
das pela historiografia” (DIAS, 2012, p. 6), oportunizando a utilização de fon-
tes que até a pouco tempo não eram valorizados pela comunidade acadêmica 
e descartados pelas instituições públicas.

O trato dos documentos desenvolvidos pelos grupos ocupam lugar estru-
turante nas análises historiográficas desenvolvidas, ou seja:

Localizar, aceder, organizar, preservar e utilizar memórias e monumentos, fon-
tes e documentos, textos e depoimentos, sons e fotos, imagens e sentimentos, 
utilizando-se das mais diversas técnicas e procedimentos, interpretando-os 



segundo olhares e pontos de vista, enquadrando-os segundo conceitos e teo-
rias, constituem-se, em suma, aspectos da complexa tarefa, da difícil arte cien-
tífica (ou ciência artística) de produzir a historiografia. (DIAS, 2012, p. 1)

De todo modo que na análise sistemática e intensiva das fontes, o histo-
riador deve estar atento, principalmente aos detalhes que podem ser a cone-
xão com um filão de informação importante tanto em quantidade quanto em 
importância de informação. Visto que neste nível de busca, estará trabalhando 
com a escola que ainda existe na memória e em eventuais documentos, assim 
ainda viva. Apesar de estar localizada no passado abarca as “...trajetórias indi-
viduais, das estratégias que circulam sob uma extensa rede de micro-poderes 
na qual os atores sociais revelam-se em toda a sua humanidade possível, deve 
estar preparado concomitantemente para as contradições que irá enfrentar” 
(BARROS, 2010, p. 7).

Uma Análise
As pesquisas foram desenvolvidas em nível de Iniciação Científica, 

Mestrado e Doutorado e, aparentemente, seguem a tradição de pesquisa his-
toriográfica desenvolvida pelos grupos associados aos pesquisadores e progra-
mas envolvidos. Dentro da investigação historiográfica, a fonte e o problema 
possuem relação importante, e não raro este diálogo entre fonte/problema 
pode definir e direcionar a pesquisa, pois:

O próprio Passado, através das especificidades de sua documentação, traz 
ao historiador vozes com as quais ele interage, colocando-o em contato com 
aspectos que passam a integrar a sua própria experiência, e com elementos 
vários que o reconstroem como sujeito de investigação. (BARROS, 2010, p. 2)

Ou seja, a fonte examinada indica, traz contribuição significativa para o 
resultado final do trabalho historiográfico, deixando o simples papel de tes-
temunho e retrato de uma época, possibilitando outros aportes para entendi-
mento da questão em estudo (CAMPOS, CURY, 1997), (BARROS, 2010).

Segundo os trabalhos de (CAMPOS, CURY, 1997), (NUNES, 2006), 
(FURTADO, 2011) as diversas fontes possíveis de serem utilizadas em pesqui-
sas da área de educação podem ser classificadas em primárias, dependendo 
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se esta é consultada pela primeira vez ou caracteriza-se por ser documento 
original e secundárias aquelas que temos acesso, por exemplo, via outra obra.

O levantamento realizado nos trabalhos publicados no ENAPHEM 
revela que tratam preferencialmente suas fontes como primárias, que em sua 
maioria são os documentos guardados e custodiados por instituições escolares 
ou ainda por grupos de pesquisa interessados em sua preservação e estudo. 
Para os estudos em questão tais fontes possuem significativa importância, indo 
além da importância meramente explicativa:

Nesse caso, as fontes e os objetos no regime da investigação e da pesquisa, 
manteriam uma relação de interdependência: elas fariam circular explicações 
que emanariam de si, deslocando os significados dos objetos, e explicações 
que emanariam dos objetos, alterando ou mantendo os significados que as 
fontes apresentam. ... Assim, as fontes primárias igualmente se tornam passí-
veis de investigação e pesquisa, pois o objeto passa a infiltrar nelas significa-
dos que obrigam a reconstrução de seu lugar como fonte. (CAMPOS, CURY, 
1997, s/n)

O Quadro 2, apresentado a seguir, apresenta o mapeamento do levan-
tamento com os trabalhos, descriminando os grupos de pesquisa, período, 
documentos. As análises indicam que as pesquisas estão voltadas para o perí-
odo de 1880 a 1990. Observa-se que os documentos cobrem também períodos 
situados temporalmente próximos a movimentos importantes que refletiram/
influenciaram na educação brasileira e geral, por exemplo, a Escola Nova e o 
Movimento da Matemática Moderna84.

84 BONTEMPI JÚNIOR, B. ; TOLEDO, M. R. A. Historiografia da educação brasileira: no rastro 
das fontes secundárias. Perspectiva (Erexim), Florianópolis-SC, v. 20, n. 1, p. 9-30, 1993. 
WARDE, M. Contribuições da História para a Educação. Em Aberto. Brasília, v.9, nº47, jul./
set. 1990, p. 3-11.



Quadro 2 – Classificação dos trabalhos, períodos e grupos.

Grupo	de	pesquisa Período Documentos

GECEM 1990/2000 Cadernetas
GHAME 1962/1975 Cadernetas
GEEM 1960/1974 Cadernetas
HIFEM 1946/1976 Cadernetas

GHOEM 1929/1969 Cadernetas, Cadernos
GPHDE 1932/1985 Cadernetas, Caderno
GHEM 1971/1976 Cadernos

GHEMAT 1880/1976 Cadernetas, Cadernos
NIDEEM 1975-1976 Cadernos

Fonte: Anais I ENAPHEN, construção própria.

As utilizações das fontes estão relacionadas com a investigação das prá-
ticas educativas já desenvolvidas, suas mudanças, inserção de conteúdo, de 
sorte que os documentos podem ser decisivos ao “ ...historiador da educação 
matemática tem, como todo historiador, a tarefa de produzir fatos históricos. 
Sua especificidade é a de elaboração de fatos históricos relativos ao ensino de 
matemática. Estudar as práticas da educação matemática de outros tempos, 
interrogar o que delas nos foi deixado” (VALENTE, 2007, p. 38). É um exercí-
cio de busca nos documentos históricos, e partir deste cria-se o problema de 
pesquisa (BARROS, 2010).

A reconstrução desta prática escolar está intimamente relacionada com 
procedimentos da história cultural, podemos citar alguns autores importantes 
que aparecem nos trabalhos segundo os aportes teóricos de André Chervel 
(1990), Dominique Julia (2001) e Roger Chartier (1988), que em sua maioria, 
as pesquisas seguem que:

Não se trata de analisar objetos escolares ou materiais didáticos e supor 
maneiras de usos, muitas vezes fundamentadas em experiências de práticas 
escolares contemporâneas. O desafio inicial que se coloca frente à pesquisa 
histórica será produzir a história de práticas pedagógicas cientificamente. 
(PINHEIRO, 2012, p. 1)

Caracterizando assim a preocupação em se contextualizar e reconstruir 
aspectos da prática escolar conforme se desenvolveram por intermédio de 
documentos produzidos e/ou relacionados com os seus protagonistas.
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Considerações a respeito das fontes escolares
Obviamente que os documentos permitem identificar questões do pla-

nejamento, conteúdos e etc., porém a reconstrução da prática carece de 
outros detalhes que podem ser obtidos, por exemplo, analisando depoimen-
tos e outros documentos possíveis. Assim, na maioria dos trabalhos, sempre 
encontramos outras fontes associada à pesquisa, não para dar validação, mas 
segundo nosso entendimento, possibilitar o desvelamento daquela prática que 
foi desenvolvida e de certo, 

A utilização desta variedade de registros como documentos históricos não 
garante por si só a constituição de objetos e problemáticas de pesquisa, assim 
como a transcrição ou o relato do conteúdo destes registros não é suficiente 
para a produção do texto histórico (DIAS, 2012, p. 7).

A preservação das fontes é algo que demanda preocupação por parte 
dos pesquisadores e, de certo, não as encontramos em abundância, e muitas 
vezes não as encontramos no período desejado para pesquisa. Seria então, de 
extrema importância, informar detalhadamente a localização das fontes e/ou 
os responsáveis pela sua guarda, fator importante para trabalhos futuros e ade-
quação da preservação e encontro das mesmas.
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4.7. Revistas pedagógicas: fontes para a pesquisa 
em história da educação matemática

Rosimeire Aparecida Soares Borges – Univ. Vale do Sapucaí, MG

Nos últimos tempos, a maioria dos historiadores da Educação tem recor-
rido à consulta de publicações periódicas, considerando-as como um espaço 
de afirmação de correntes de ações e do pensamento educacional. Essa aten-
ção se justifica pela função exercida pela imprensa na configuração do campo 
educacional, na afirmativa da profissionalização docente, no debate de ideais 
pedagógicos e na ampliação de práticas educativas e escolares. Para Nóvoa 
(1993), essas reflexões são muito próximas dos acontecimentos e possuem 
caráter único e insubstituível, permitindo ao historiador estabelecer ligações 
entre a legislação e as práticas de sala de aula.  

A imprensa de educação e de ensino é constituída de periódicos que, 
direcionados, em sua maioria, aos professores, objetivam essencialmente guiar 
sua prática cotidiana, informando-lhes o conteúdo dos programas oficiais, a 
conduta em classe e a didática das disciplinas, sendo considerados como um 
testemunho vivo das metodologias e concepções pedagógicas de determinada 
época (CARVALHO, 2006). Esses periódicos, tomados como fontes de inves-
tigação, se revelam como um guia prático do cotidiano educacional e escolar, 
possibilitando ao pesquisador estudar os modos de funcionamento do campo 
educacional, o trabalho pedagógico, o aperfeiçoamento das práticas docentes, 
o ensino específico das disciplinas, a organização dos sistemas, as reivindica-
ções da categoria do magistério e outros temas que emergem do espaço profis-
sional (BASTOS, 2007).

A imprensa pedagógica apresenta aspectos que admitem uma melhor 
compreensão da História da Educação e do Ensino, como também o conheci-
mento da cultura interior aos estabelecimentos escolares, o que proporciona 
diversas vantagens ao historiador, permitindo-lhe, segundo Nóvoa (2002), 
apreender discursos que articulam práticas e teorias. Para Carvalho (2006), os 
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periódicos pedagógicos são concebidos como objetos culturais que guardam 
em sua constituição as marcas de sua produção, circulação e usos, devendo o 
historiador da educação, considerar as condições de produção dessas fontes, 
a materialidade desses objetos culturais; as estratégias utilizadas em sua pro-
dução e circulação; bem como as apropriações de que são matéria e objeto. 
Entretanto, na descontinuidade das trajetórias históricas, devem-se identifi-
car as categorias referentes às condições e os processos de produção do sen-
tido, reconhecendo que as inteligências e as ideias não estão desvinculadas 
(CHARTIER, 1991). 

Não é possível discorrer sobre práticas de apropriação, considerando-as 
como práticas de transformação de produtos culturais, materialmente produ-
zidos por meio de regras determinadas, ou seja, os usos prescritos, prescindi-
das da matéria de que se apropriam. Assim, tratar de práticas de apropriação 
implica abordar a relação de subordinação e subversão que aqueles que delas 
usufruem determinam com os dispositivos de modelização das práticas, inscri-
tos nos objetos de que fazem uso85. É impossível refletir sobre os usos prescri-
tos e efetivos dos objetos culturais desvencilhando-os da materialidade desses 
objetos. Usualmente as práticas de apropriação são práticas de transformação 
de objetos materialmente estruturados. Dessa forma, ponderar sobre práticas 
de apropriação indica “pôr em relação uma matéria a ser apropriada, uma 
situação, uma finalidade e um agente dotado de competências específicas que, 
nesta situação, atualiza um repertório cultural determinado” (CARVALHO, 
2006).

Quando entendida como tática e prática de transformação, a apropria-
ção supõe estabelecimento de relação com uma situação particular em que 
há a produção de um novo objeto pelos agentes possuidores de competên-
cias específicas por meio de processos técnicos e regras que obedecem a uma 
finalidade condicionada a uma posição. Admitir esse conceito significa buscar 

85 No interior da escola se compartilha um conjunto de códigos culturais que distinguem 
diversificadas práticas de apropriação, definem distintas comunidades de usuários e 
conforma os usos que cada uma dessas comunidades faz dos modelos que lhes são co-
locados. Desse modo, os usos de objetos culturais não podem ser definidos tomando por 
base apenas os usos prescritos, pois há uma lacuna entre usos prescritos como: as leis, os 
textos oficiais, as normas, os decretos, os programas de ensino, etc. e os usos efetivos que 
se dão, ou seja, como essa legislação é recebida e apropriada na escola, o que amplia 
o campo de investigação relativo à circulação de objetos culturais em determinado 
tempo e espaço, permitindo usos diferenciados dos previstos quando foram produzidos 
(CARVALHO, 2006).  
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critérios de tratamento que permitam recompor situações de uso de objetos 
culturais e de modelos (CARVALHO, 2006). Implica questionar as fontes para 
que tragam à cena os agentes das práticas estudadas, em uma reconstituição 
da situação por eles vivida, bem como o conjunto de modelos que lhes estão 
disponíveis e os recursos culturais que subsidiam a apropriação dos modelos 
adotados.  

Essas estratégias de modelização das práticas pedagógicas falham e os 
produtos culturais por elas colocados em curso perduram em tempos e em 
espaços distintos dos que foram produzidos. Dessa forma, pode-se admitir 
a existência de uma grande complexidade na relação entre os usos e as suas 
prescrições, o que evidencia que um mesmo objeto cultural pode, em tem-
pos e espaços diferentes, comportar usos distintos. Por consequência, torna-
-se necessário admitir que um objeto cultural produzido e distribuído possa 
ganhar autonomia sendo continuamente utilizado de modos não previstos 
pelas regras que decidiram sua produção, inscritas na materialidade desse 
objeto (CARVALHO, 2006).

Nessa direção, o sentido das prescrições e das doutrinas veiculadas em 
revistas pedagógicas não pode ser desvinculado da materialidade do impresso 
que as coloca em circulação, visto que os dispositivos de modelização da lei-
tura, inscritos no impresso colocado em circulação, possuem forte relação com 
as normas pedagógicas que esse mesmo impresso veicula. Assim, a modali-
dade de história cultural, a dos saberes pedagógicos, privilegia os discursos 
pedagógicos admitidos como sistemas de regras que regulamentam os proces-
sos materiais de produção, difusão e apropriação desses saberes (CARVALHO, 
2006, p. 146). Para Bastos (1997, p. 49), 

... a imprensa pedagógica: jornais, boletins, revistas, magazines, feita por pro-
fessores para professores,  feita para alunos por seus pares  ou  professores,  
feita  pelo  Estado  ou  outras  instituições como sindicatos, partidos políticos, 
associações de classe, Igreja contém  e  oferece  muitas  perspectivas  para  
a  compreensão  da história da educação e do ensino. Sua análise possibilita 
avaliar a política das organizações, as preocupações sociais, os antagonismos 
e filiações ideológicas, as práticas educativas. 



Considerando essa relevância da imprensa pedagógica para a História 
da Educação elegeu- se como corpus para análise, no presente estudo, os tex-
tos publicados nos Anais do I Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 
Matemática (I ENAPHEM), realizado em Vitória da Conquista/BA, no ano 
de 2012, que de algum modo, em seu cerne, se referem às revistas pedagógi-
cas. Após a leitura cuidadosa desses textos, o que se notou é que muitos dos 
trabalhos referenciaram artigos de uma determinada revista pedagógica para 
referir a um tema ou a uma personalidade da educação matemática, objetos 
de estudo, porém não tomaram essas revistas como fontes essenciais para a 
investigação apresentada. Assim, estabeleceu- se duas categorias para esses 
trabalhos, as pesquisas que consideraram as revistas pedagógicas como fontes 
principais e as que as consideraram como fontes complementares às outras 
fontes eleitas. 

Do total de trabalhos finalizados ou em andamento86 publicados nos 
Anais do I ENEPHEM, que se referiram de algum modo às revistas pedagó-
gicas como fontes complementares, pode-se citar o trabalho A literatura de 
Monteiro Lobato como fonte histórica para ensino de matemática, de Oliveira 
(2012). Esse trabalho considera como fonte essencial a literatura de Monteiro 
Lobato. Oliveira (2012) faz, em seu bojo, uma breve alusão à Revista Leitura, de 
1943, trazendo um excerto de uma entrevista concedida por Monteiro Lobato 
a essa revista, quando se remete à fundação da editora Monteiro Lobato & 
Cia, em 1925, a qual foi transformada posteriormente na Companhia Editora 
Nacional. 

Outro trabalho que pode ser citado é Do liceu maranhense às universida-
des da Europa: o que se sabe sobre os matemáticos no Maranhão do século XIX, 
de Soares (2012), que investiga sobre alguns matemáticos que auxiliaram na 
construção da história da educação matemática no Maranhão do século XIX. 
O autor tomou como essenciais fontes primárias do século XIX, da provín-
cia do Maranhão (pesquisa in loco) e de Portugal (pesquisa digital), porém 
no decorrer de seu texto, refere-se à Revista do Exército Brasileiro, especifica-
mente ao artigo “Projecto de reorganização das forças arregimentadas” publi-
cado em 1888, o qual trouxe argumentações de professores da Escola da Corte 

86 Aqui foram tomados, sem distinção, todos os textos publicados nos anais do I ENPHEM 
2012, nas seguintes modalidades: comunicação pôster, comunicação oral e palestra.
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e tenentes que defendiam como conservação da dignidade nacional um exér-
cito organizado e preparado para a guerra. 

O trabalho A formação do professor do ensino primário na escola normal 
catharinense para ensinar a matemática: os quadros de Parker, de Silveira et al 
(2012) também é um texto dos Anais do I ENAPHEM, exemplo do uso das 
revistas como fontes complementares, visto que utiliza como fontes essenciais 
as fontes  escritas  do  período  da  Reforma  Orestes  Guimarães como: os 
Programas  de  Ensino  da  Escola  Normal  Catarinense  de  1911;  as  Leis  e  
Decretos;  o Relatório de governo de 1914; as Mensagens de governo e as Atas 
da I Conferência Estadual do Ensino Primário. Entretanto, os autores busca-
ram em Costa (2010) e Valente (2011) informações acerca da criação e divul-
gação dos quadros de Parker e remeteram à Revista de Ensino, publicada em 
1901, para apresentar algumas das Cartas de Parker, em forma de figura. 

Constante dos Anais do I ENAPHEM o texto O estudo da cartilha “vamos 
estudar? (1965), de Theobaldo Miranda Santos” de Zimmer et al (2012), traz 
uma revista como fonte complementar. Trata-se de um estudo que apresenta 
uma análise, em caráter inicial, da obra Vamos Estudar? destinada à 4ª série 
primária, de autoria de Theobaldo Miranda Santos, publicada no ano de 1965. 
Como fonte principal da pesquisa, os autores tomam a referida cartilha, porém, 
buscam em outras fontes a articulação dos estudos realizados, fazendo uma 
referência à produção de Theobaldo Miranda Santos que escreveu inúmeros 
artigos para revistas como a Revista A Ordem, na qual, em 1932, publicou o 
artigo Escola Nova e a Realidade Brasileira, evidenciando suas preocupações 
com o ensino técnico e profissional no país. 

Almeida e Leme da Silva (2012), no texto A formação matemática do pro-
fessor primário nos institutos de educação de São Paulo e Rio de Janeiro (1932-
1939), fundamentaram os estudos em programas de ensino (1933- 1937) do 
Instituto de Educação Caetano de Campos/SP, programa de 1937 do Instituto 
de Educação do Rio de Janeiro, livro de Atas da Congregação do Instituto de 
Educação “Caetano de Campos” (1933-1938), legislação, livros e manuais refe-
ridos nesses programas. Todavia, no desenvolvimento do estudo serviram- se 
de revistas pedagógicas como fontes complementares. Quando falam do pro-
fessor Antonio Firmino de Proença afirmam, não terem encontrado nenhum 
documento sobre sua atuação docente e remetem à investigação realizada por 
Carvalho, Barreira e Nery (2010) que analisaram a produção de Proença nas 



revistas pedagógicas: Excelsior (1913- 1926); Revista da Escola Normal de São 
Carlos (1916 à 1923); Educação (1928 -1930) e Revista do Professor (1934). O 
referido estudo apontou que os artigos de Proença levaram aos professores pla-
nos de lições que abordavam a álgebra, a aritmética e a geometria, defendendo 
o uso do método Intuitivo. Nesse mesmo texto ainda são aludidos: o periódico 
dos Arquivos do Instituto que publicou o artigo “O ensino de Matemática na 
escola primária” em 1936 e a Revista do Ensino de 1963 que veiculou o artigo 
“A aprendizagem da numeração”, de autoria de Alfredina de Paiva e Souza, 
professora de Cálculo e de Práticas de Ensino do Instituto do Rio de Janeiro 
no ano de 1936. 

Esse tipo de recorrência as revistas pedagógicas como fontes complemen-
tares se repete nos Anais do I ENAPHEM- 2012, no texto Práticas de ensino 
de matemática na Escola de Engenharia de Pernambuco na primeira metade 
do século XX, de André Roberto da Silva Pinto. Com o objetivo de investigar 
práticas de  ensino  de  matemática  de  professores  da  Escola  de  Engenharia  
de  Pernambuco  (EEP),  no  começo  do  século  XX, o autor refere-se aos 
aspectos históricos dessa Escola e a algumas práticas dos professores Luís de 
Barros Freire e Newton Maia. Quando fala do professor Freire ele se remete às 
revistas pedagógicas, especificamente a um texto de sua autoria, publicado na 
Revista Brasileira de Mathemática Elementar, em que ele defende a sua posição 
em relação ao ensino de matemática. Para esse professor o fato de um aluno 
não apresentar as mesmas dificuldades em outras disciplinas leva a crer que é 
necessário ter uma aptidão especial, natural e inata, para a compreensão dos 
conceitos matemáticos, conforme Mattedi Dias (2002).

No texto A formação matemática do Instituto Caetano de Campos em São 
Paulo na década de 1940, de Parré e Leme da Silva (2012), que consta nos Anais 
do I ENAPHEM, é apresentado um estudo que objetiva analisar a matemá-
tica presente na disciplina de Metodologia e Prática de Ensino que foi minis-
trada na década de 1940, na Escola Normal Caetano de Campos. Os autores 
recorreram às fontes pertencentes à ordem do trabalho pedagógico realizado 
com os normalistas da Escola Normal Caetano de Campos. Todavia, em dado 
momento do texto é feita uma menção à produção do Psicólogo norte-ameri-
cano Edward Lee Thorndike que teria influenciado o Ensino Normal paulista 
com seu discurso norteador de práticas, e a artigos publicados na Revista de 
Educação (1951; 1952),  nos quais a indicação desse autor se fez presente.
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No rol de trabalhos publicados nos Anais do I ENAPHEM encontra-
-se também o texto Uma história de paixão: Estela Kaufman Fainguelernt e o 
ensino da geometria, Salvador e Villela (2012) relatam um estudo fundamen-
tado em documentos do Arquivo Pessoal de Estela Kaufman Fainguelernt 
(APEKF). Além das fontes mencionadas, os autores recorrem a periódicos 
pedagógicos como fontes de análise, para referir a um tempo histórico consi-
deravelmente recente situando as produções dessa professora. Mencionaram 
o Boletim de Educação Matemática, ano 1994; a revista Matérias Escolares: 
História e Sentidos, ano 1996. Os autores evidenciam ainda outros artigos 
publicados já nos anos 2000, em periódicos como: Revista Pátio, da ARTMED 
de Porto Alegre; Revista da Associação de Docentes da Estácio de Sá (ADESA); 
Revista Educação e Matemática da SBEM e Revista de Educação Matemática 
(São Paulo).

Dos Anais do I ENAPHEM, ainda pode ser referido aqui o texto Vestígios 
do movimento da matemática moderna em Goiás de autoria de Rabelo e Ribeiro 
(2012). Diferente dos demais, os autores referem às revistas apenas na apre-
sentação das fontes consultadas e estudadas, quando elencam documentos 
do arquivo do Lyceu de Goiânia e as edições da Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos (RBEP) das décadas de 1950 e 1960. Porém, no decorrer do texto, 
não fazem referências a essa revista, usando para as discussões as entrevistas e 
a análise de livros didáticos. 

No texto Repositório institucional de fontes para a história da educação 
matemática na Universidade Federal de Santa Catarina,  Costa e Arruda (2012), 
abordam aspectos básicos dos repositórios institucionais virtuais e apresentam 
o repositório institucional da Universidade Federal de Santa Catarina na área 
da História da Educação Matemática, quando referem às revistas pedagógicas 
como fontes de pesquisa para a História da Educação Matemática, dentre os 
documentos que esse repositório abriga. 

Já o trabalho A revista The Mathematics Teacher e jogos discursivos bélicos, 
de Corrêa (2012), como o próprio título refere, tomou como fonte essencial a 
revista The Mathematics Teacher, especificamente os números 7 e 8 de 1943. O 
autor intentou compreender por meio de quais práticas sociais a matemática 
e a educação matemática vem contribuindo historicamente na produção da 
guerra, com o objetivo de criticar essas práticas e propor práticas que contri-
buam para a promoção da vida. 



Também nessa categoria de trabalhos que tomaram as revistas como 
fontes principais de pesquisa, nos Anais do I ENAPHEM-2012 foi publicado 
o texto As orientações para a matemática do primário 1967-1983, de Borges 
(2012) que teve por objetivo “apresentar resultados de um estudo das apro-
priações dos saberes pedagógicos propostos pelo Movimento da Matemática 
Moderna-MMM, que foram feitas pelos autores, professores e educadores 
que se pronunciavam nos artigos publicados na Revista AMAE Educando no 
período 1967-1983”. Para tanto foram consultados 92 exemplares da referida 
revista, publicados no período em questão e selecionados os 52 exemplares que 
trazem artigos relativos ao ensino da Matemática do primário, nesse período. A 
autora considerou com essa investigação que a Revista AMAE Educando levou 
aos professores primários a necessidade da observação do desenvolvimento 
do pensamento lógico da criança, do uso da simbologia para a compreensão 
da linguagem matemática e das metodologias de ensino que privilegiassem os 
materiais concretos em processos intuitivos e práticos, características presen-
tes nos discursos dos reformistas. 

Nos Anais do I ENEPHEM-2012, outro texto A disciplina Estatística 
Educacional na formação matemática do pedagogo (1940-1980), de Ferreira 
(2012) faz menção às revistas pedagógicas, como fontes complementares. A 
autora fundamenta seu estudo em programas de ensino, analisando os con-
teúdos e os métodos propostos e a relevância desta disciplina para a forma-
ção matemática do pedagogo e sua atuação profissional. Ela evidencia que 
a Estatística Educacional permaneceu no currículo do curso de Pedagogia 
(1940-1990) que passou por várias reformulações curriculares. A autora refere 
ainda a uma publicação na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, na qual 
Lourenço Filho (1947) alude à importância da Estatística no campo educacio-
nal, essencialmente para o recenseamento escolar, como base para as políticas 
públicas educacionais. 

O texto A pesquisa historiográfica sob uma perspectiva wittgensteiniana, 
de Miguel (2012), também publicado nos Anais do I ENAPHEM fez referência 
ao corpus da pesquisa de Mendes (2012) composto por imagens veiculadas na  
revista  O  Cruzeiro e em matérias que integraram outras mídias  impressas,  
relatos de missionários e etnografias. Nessa dissertação a autora realiza uma 
investigação historiográfica e propõe esclarecer sobre o possível diálogo entre 
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as nações da África Central e africanos ocidentais no que tange à formação 
prática do candomblé Angola, um tipo de religiosidade negra no Brasil. 

Valente e Leme da Silva (2012), no texto A matemática escolar nos níveis 
iniciais de ensino em perspectiva histórica também publicado nos Anais do I 
ENAPHEM. centraram-se nas propostas de ensino presentes na legislação 
escolar, nos livros didáticos e nas revistas pedagógicas que são destinadas aos 
professores, os quais discutem e sugerem alternativas  para o desenvolvimento 
do programa de ensino oficial. Os autores reconhecem que o estudo desses 
documentos não caracteriza um estudo de práticas pedagógicas efetivas, visto 
que veiculam as propostas de ensino. Entretanto, segundo Julia (2001), os 
discursos veiculados nos diferentes tipos de fontes de pesquisa mantêm uma 
relação indissociável com as ações dos professores. Para esse autor, os artigos 
publicados nas revistas pedagógicas são considerados parte do rol de fontes 
que o historiador poderá reunir em suas investigações: 

... cadernos de notas tomadas pelos alunos (mesmo sendo grande o risco de 
se verem conservados apenas os mais bonitos deles) e os cadernos de pre-
parações dos educadores, não são escassos e, na falta destes, pode-se tentar 
reconstituir, indiretamente, as práticas escolares a partir das normas ditadas 
nos programas oficiais ou nos artigos das revistas pedagógicas ( p. 18).

Continuando o caminhar pelas publicações dos Anais do I ENAPHEM 
tem-se o trabalho Caracterização analítica da produção acadêmica brasileira 
no campo específico de investigação em história da educação matemática, de 
Miorim e Arlete (2012). As autoras analisaram a produção na área de História 
da Educação Matemática e referem a estudos sobre a história do ensino de mate-
mática mais antigos. Fazem menção à edição de 1909 da Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, especificamente os escritos de José Vieira 
Fazenda (1874-1917), intitulados “Brigadeiro Alpoym” que trazem aspectos da 
vida e obra do professor José Fernandes Pinto Alpoym (1698-1768) o primeiro 
a ser nomeado para reger as aulas de Artilharia do Rio de Janeiro, em 1738. 
Elas consideraram serem esses textos, os primeiros que abordam um tema da 
área da história da educação matemática brasileira.

O texto Escola Nova e Educação Matemática nos anos iniciais: duas paisa-
gens, de Gomes (2012), publicado nos Anais do I ENAPHEM, teve por objetivo 



situar o ideário da Escola Nova internacionalmente, a penetração desse movi-
mento no Brasil e o cenário de Minas Gerais nas primeiras décadas dos anos 
1900. Nesse texto as revistas figuram dentre outros materiais impressos elen-
cados pela autora que concentram e sintetizam os princípios e métodos das 
ideias escolanovistas no Brasil, quais sejam: livros, manuais didáticos e bole-
tins pedagógicos. Para Zanlorenzi (2010, p. 64), “a utilização dos impressos 
para as pesquisas em história da educação ultrapassa a visão desse material 
apenas como fontes secundárias. Vários são os estudos que empregam esse 
material como fonte primária reconhecendo suas potencialidades.” Despertam 
olhares dos que se dedicam as investigações no âmbito da história da educa-
ção brasileira.  De modo especifico, o uso de periódicos como revistas e jor-
nais trazem à tona os discursos veiculados nesses periódicos pedagógicos que 
podem auxiliar na compreensão das características das tendências do ensino 
de uma disciplina em determinada época e ao mesmo tempo permite com-
parar as propostas colocadas no âmbito da educação em diferentes períodos.

Para Carvalho (2006), a análise dos materiais impressos como resultantes 
de estratégias determinadas leva a uma leitura das marcas de usos prescritos 
e de destinatários tidos em vista com antecedência pelos autores e editores, o 
que pode transparecer muito pouco sobre os efetivos usos realizados por seus 
leitores. Assim, a história cultural dos impressos, comporta uma diversidade 
de investigações sobre a variedade de usos que o impresso pode ter em tempos 
e em espaços diferentes.

Considerações finais
Embora tenha havido um aumento significativo de produções historio-

gráficas, especificamente em história da Educação Matemática e ainda que 
a literatura aponte inúmeras possibilidades de investigação com o uso das 
revistas pedagógicas como fontes,  no campo da História da Educação e da 
Educação Matemática, não é para essa direção que os dados apresentados no 
presente estudo convergem.

Buscando detalhar os aspectos que foram constituindo os estudos ora 
apresentados, o que se pode perceber, é que, a recorrência às revistas peda-
gógicas como fontes de pesquisa nos trabalhos em História da Educação 
Matemática publicados nos Anais do I ENAPHEM se mostrou ainda tímida. 
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O percurso feito permite entender que, do rol dos trabalhos publicados 
nos Anais do I ENAPHEM, apenas dezoito abordam as revistas pedagógicas. 
Ainda há de se considerar que desses dezoito, somente três trabalhos toma-
ram as revistas pedagógicas como lentes essenciais para o desenvolvimento da 
investigação proposta. Uma possível leitura é o fato 

....de serem raros os exemplares encontrados, tanto nas bibliotecas quanto 
nos arquivos visitados. Quando encontrados, esses periódicos não são espe-
cificamente da área da Educação Matemática e sim para a área educacional. 
[...] Outra dificuldade é que, não são encontrados todos os números de um 
periódico pedagógico publicado, não formando, muitas vezes, uma sequência 
(BORGES, 2011). 

Cogita-se a possibilidade de serem essas limitações que, muitas vezes, 
levam os pesquisadores a não tomarem os periódicos pedagógicos como fontes 
principais de suas investigações. Entretanto, uma nova perspectiva se abre em 
história da Educação Matemática pela ação dos pesquisadores em alimentar 
os repositórios virtuais, os quais poderão reunir um maior número de exem-
plares de revistas pedagógicas que nasceram e acompanharam por um longo 
tempo a vida e a luta dos professores em prol da melhoria do processo ensino 
aprendizagem de matemática. Aos historiadores esse repositório pode possi-
bilitar o acesso rápido a exemplares de revistas pedagógicas relevantes para 
suas investigações, mesmo que estejam separados fisicamente dessas fontes, 
por grandes extensões de terra e até mesmo de oceanos. Tomadas como fontes, 
essas revistas poderão auxiliar na escrita da história da Educação Matemática, 
visto que as apropriações singulares dos autores dos artigos construídos, em 
determinado contexto, formulam uma linguagem matemática do período 
estudado, decorrentes de ações, práticas, usos e representações dos conceitos. 
Essas representações traduzem as posições e os interesses dos atores sociais, 
lembra Chartier (1991), contribuindo assim, para o entendimento de como 
foram sendo construídos os saberes matemáticos que vão sendo postos nos 
currículos escolares. 
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4.8. O exercício do olhar: imagens e 
história da educação matemática

Andreia Dalcin – UFRGS 
Arlete de Jesus Brito – UNESP

A análise de imagens, na história, não é recente. No século XVII, encon-
tramos os trabalhos de Cesare Ripa (1555 – 1622) que, em seu livro Icolonogia 
ou Emblemas Morais,  analisou emblemas utilizados para significar virtudes, 
vícios, paixões, artes, humores e corpos celestes. Segundo Pifano (2010), o 
título dessa obra de Ripa teria inspirado Erwin Panofsky (1892 – 1968) a usar 
o termo “iconologia” para nomear sua proposta de interpretação de imagens, 
no início do século XX. Em tais interpretações, Panofsky pretendia 

tomar consciência dos princípios subjacentes que revelam a mentalidade de 
base de uma nação, de um período, de uma classe, de uma convicção religiosa 
ou filosófica – particularizada inconscientemente pela personalidade própria 
de um artista que as assume – e condensadas em uma obra de arte única. 
(PANOFSKY, 1967, p. 20)

A pretensão de desvelar tais princípios, denominados por esse autor de 
“hábitos mentais”, o aproximava da inovadora, na época, História das mentali-
dades iniciado pelo grupo dos Annales. 

A iconologia de Panofsky pressupõe três níveis. O primeiro é a percep-
ção sensorial da forma, ou descrição pré-iconográfica. Em Essais d’íconologie 
(1967), o autor exemplifica essa etapa pela seguinte situação: se, ao caminhar-
mos na rua encontramos alguém que, a nossa presença, levanta um chapéu, o 
que acontece imediatamente é a percepção de uma alteração de formas, cores 
e volumes. Concomitante, ocorre o segundo nível de análise, isto é, a iconográ-
fica. Percebemos que se trata de alguém nos cumprimentando. A iconografia 
busca a intenção consciente do artista. Para tal é preciso conhecer o modo 
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pelo qual, em diferentes condições históricas, temas específicos eram expres-
sos. Mangel também ressalta esses tipos de análise, pois para ele as imagens

se apresentam à nossa consciência instantaneamente, encerradas pela sua 
moldura – a parede de uma caverna ou de um museu – em uma superfície 
específica. [...] Com o correr do tempo, podemos ver mais ou menos coisas 
em uma imagem, sondar mais fundo e descobrir mais detalhes, associar e 
combinar outras imagens, emprestar-lhe palavras para contar o que vemos. 
(MANGEL, 2009, p. 25)

A última etapa é a iconológica, ou seja, a interpretação que pressupõe 
uma síntese realizada a partir de outros textos da época. É nela que se tenta 
atingir o significado profundo da obra. Por meio de tal interpretação, Panofsky 
ampliou nossa compreensão, por exemplo, sobre a arquitetura gótica ao con-
cluir suas relações com o pensamento escolástico, do século XII.

Conforme Pifano (2010), ao se diferenciar da iconografia, que seria um 
processo descritivo e classificatório, a iconologia, por realizar uma seriação 
dos textos por meio de nexos históricos, é intrinsecamente histórica. Segundo 
Panofsky (1967), a iconologia não suporta uma interpretação qualquer, pois 
o historiador da arte deve confrontar o que lhe parece como significação da 
obra, com a significação de outros documentos culturais historicamente liga-
dos a essa obra, tais como, testemunhos políticos, poéticos, religiosos, filosófi-
cos, etc, da época ou país em estudo. 

As imagens, principalmente fotografias, também têm feito parte da 
escrita de histórias, atualmente. No entanto, o uso que se tem feito delas, nos 
textos, é muito mais como meras ilustrações do que como documentos que 
compõem e guiam a análise histórica. Segundo Leite,

Os textos visuais, associados necessariamente ao contexto artístico e social 
ficam relegados à condição de ilustração dispensável ou superlativa. A ambi-
guidade e os obstáculos de leitura a que são submetidos em trabalhos cientí-
ficos acabam por fazer com que sejam deixados de lado. (LEITE, 1993a, p. 1)

Em seus estudos sobre famílias de migrantes, Miriam Moreira Leite 
apontava as potencialidades de fotografias como documentos históricos. Em 
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seu livro Retratos de família (1993) afirmava que não é possível utilizar apenas 
o texto não verbal, cuja ambiguidade de um lado e mutismo de outro abrem 
demais as questões apresentadas, portanto é necessário que se faça uma trans-
posição verbal da imagem. No entanto, ainda segundo essa autora, tal trans-
posição é, freqüentemente, empobrecedora. Além disso, segundo Leite (1993), 
se quisermos uma melhor compreensão das imagens, é necessário levarmos 
em conta as condições técnicas em que foram feitas. Como exemplificação, 
cita os retratos tirados no começo do século XX. As poses rígidas e a falta de 
movimento podem parecer, a um desconhecedor das técnicas de fotografia, 
que o fotógrafo pretendia significar, com aquelas poses dos retratados, uma 
imobilidade social. No entanto, é preciso considerar que na época, era necessá-
rio um grande tempo de exposição à luz para que a máquina capturasse a ima-
gem, assim, o fotografado precisava ficar imóvel durante muito mais tempo 
do que atualmente. Outro aspecto ao qual nos devemos atentar é a autoria da 
fotografia, ou seja, quem foi o fotógrafo e sua intencionalidade: trata-se de um 
fotógrafo profissional que domina algumas técnicas ou de um amador que vê 
na fotografia a possibilidade do registro de um momento especial ou de uma 
cena do cotidiano? 

Sontag (1977) nos narra que desde 1871, quando a polícia de Paris pas-
sou a considerar fotografias como provas de crimes, elas tornaram-se provas 
incontrovertíveis de um acontecido.  No entanto, tanto Leite (1993) quanto 
Sontag (1977) alertam que fotografias podem distorcer os acontecimentos e 
que são recortes de uma situação determinados pelo fotógrafo e pelo fotogra-
fado e como tal precisam ser analisados tanto quanto os demais documentos 
históricos.

Despite the presumption of veracity that gives all photographs authority, inte-
rest, seductiveness, the work that photographers do is no generic exception to 
the usually shady commerce between art and truth. (SONTAG, 1977, p. 175)

Nessa perspectiva também Kossoy nos coloca que “a imagem fotográfica, 
com toda a sua carga de ‘realismo’ não corresponde necessariamente à verdade 
histórica, apenas ao registro (expressivo) da aparência... fonte, pois de ambi-
guidades” (KOSSOY, 2002, p. 45). Cabe ao pesquisador o desenvolvimento ao 
mesmo tempo de uma sensibilidade para “interrogar” as imagens, buscando 
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elementos sobre a variedade das intenções explicitas e das ocultas, conside-
rando o “não dito”, as ideologias e códigos culturais de quem a produziu, bem 
como e definição de alguns critérios que nortearão a análise.

Em História da Educação Matemática, nos últimos anos, foram desen-
volvidas pesquisas que discutem e analisam imagens, dentre as quais pode-
mos citar Brito (2011), Dalcin (2008) e Souza (2011). Andreia Dalcin, em sua 
tese, Cotidiano e práticas salesianas no ensino de matemática entre os anos de 
1885 e 1929 no colégio Liceu Coração de Jesus de São Paulo: construindo uma 
história (2008), observa que as fontes imagéticas são construídas e reconstru-
ídas, em cada época, por um observador que possui uma série de valores e 
preocupações. Luzia Souza, em sua tese de doutorado Trilhas na construção 
de versões históricas sobre um Grupo Escolar (2011), afirma que as fotografias 
são um recorte do real, um modo de olhar, um visto que não pode ser revisto 
e, assim, cada pessoa que observa uma fotografia percebe informações dife-
rentes. Arlete Brito, em sua tese de livre docência, A matemática e seu ensino 
no século XVII: dois ensaios (2011), afirma que leitura de imagens só ocorre 
quando elas nos sugerem temas ou representações que já vimos ou conhece-
mos e que participaram da educação de nossa memória. Assim, ressaltamos a 
impossibilidade de uma única interpretação de tais fontes, além da importân-
cia dos conhecimentos e experiências do leitor em tal interpretação. 

No entanto, nas pesquisas em História da Educação Matemática, a 
utilização de imagens, em geral, como documentos históricos ainda é rara. 
Indicativos de tal situação é o levantamento realizado pelo GHEMAT – Grupo 
de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil. Apesar de o Grupo 
realizar um extensivo levantamento de fontes da educação realizada nas esco-
las de primeiras letras entre os anos de 1850 e 1960, o inventário não possui 
fotografias. Entre as comunicações orais apresentadas no I ENAPHEM, loca-
lizamos textos que fazem uso de fotografias (cf. MOURA, 2012; CURY, 2012; 
SOUZA, 2012; MORAES, 2012; SIQUEIRA FILHO, 2012).  Porém, tais comu-
nicações ou limitam-se a asseverar que foram utilizadas fotografias como fonte 
histórica, ou utilizam-nas como ilustrações – confirmando o que afirma Leite 
(1993a) sobre a inserção de fotografias em pesquisas históricas –, ou ficam no 
nível de descrição de tais imagens, como modo de obter novos elementos para 
a análise histórica. Nenhum desses trabalhos contempla uma discussão meto-
dológica acerca da análise de fotografias como documento histórico, a não ser 
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o de Dalcin (2012).  Arruda e Santana (2014), em seção desse capítulo, apon-
tam a prevalência de fontes escritas e orais também nas pesquisas apresentadas 
em forma de pôster, no I ENAPHEM. 

Por observarmos a carência de análises de fotografias, na elaboração de 
histórias da educação matemática, conforme expusemos anteriormente, con-
sideramos conveniente propormos um breve exercício de análise da fotografia, 
denominada por nós de “sala de estudos”.

Sala de estudos – Fonte: Anuário do Colégio Salesiano Liceu Coração de Jesus de 1920

Esta fotografia foi localizada em diferentes anuários do colégio salesiano 
Liceu Coração de Jesus de São Paulo das décadas de 10 e 20 do século XX e 
devido à melhor qualidade da imagem “escaneamos” a do anuário de 1920. É 
bom lembrar que a escola da qual falamos caracteriza-se como uma institui-
ção católica com valores e práticas educativas norteadas pelos padres, inte-
grantes da ordem religiosa Salesianos de Dom Bosco, de origem italiana, que 
chegaram ao Brasil, no Rio de Janeiro, em 1883 e fundaram esta escola em São 
Paulo em 1885. As fotografias refletem em primeira instância a visão de quem 
as retratou, e nesse aspecto é importante perceber a intencionalidade de tal 
fotografia nos anuários da escola que, no conjunto com outras que também 
retratam os diferentes espaços do colégio, seria um dispositivo de aproximação 
entre pais, sociedade e escola. No entanto, tais fotografias também permitem a 
passagem de brechas, detalhes e informações que podem passar despercebidas 
num primeiro momento, mas que ao olhar atento de um pesquisador podem 
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trazer à tona vestígios que possibilitam diferentes análises e compreensões do 
cotidiano escolar.  É nesta perspectiva que nos propomos a analisar a fotogra-
fia “sala de estudos”.  

O ponto de fuga da fotografia está na mesa do professor. Desde o 
Renascimento, no século XV, o ponto de fuga, na perspectiva, era utilizado 
para levar o olhar do observador para o que o pintor considerava como o tema 
principal da imagem. Assim, podemos conjecturar que para o fotógrafo que 
fez o retrato em questão, o ponto central da imagem seria a mesa do professor, 
o que nos remete a uma concepção de ensino e aprendizagem centrada no 
docente. É para esse mesmo ponto que eram conduzidas as linhas dos olhares 
dos alunos.

Certeau (1994) chama atenção para essa trama que se estabelece no inte-
rior das instituições e das sociedades e nos convida a olharmos atentamente 
para tais ações que categorizou em “estratégias” e “táticas”. Dentre estas estraté-
gias podemos situar o modo como está organizado o espaço, no caso da nossa 
“sala de estudos”. A grande quantidade de mesas, pela fotografia são visíveis 
60, onde sentavam dois alunos, mostra que seria possível cada turma ter um 
número considerável de meninos, ou seja, cerca de 120, sentados lado a lado, 
alinhados, e com o olhar direcionado para o local onde fica a mesa do profes-
sor, local de destaque, mais elevado, pois a mesa do professor fica centralizada, 
sobre um estrado. 

A vigilância constante dos alunos e dos professores constitui-se como 
uma característica das escolas salesianas. O professor no centro e à frente 
detém o poder e a função de controle, mas seu poder é compartilhado com 
todos os padres da escola que se tornam responsáveis pelo “zelo” e pela disci-
plina dentro e fora das salas de aula, conforme descrito nos regulamentos do 
colégio.

Sobre a mesa há um relógio e sobre ele um grande crucifixo. Relógio e 
crucifixo, dois objetos carregados de simbolismo, nos remetem à força e ao 
poder da Igreja desde seus primórdios na origem do cristianismo e a sua capa-
cidade de adaptação aos novos tempos, marcados pelo relógio, e pelas novas 
práticas da modernidade. Norbert Elias, em seu livro Sobre o Tempo (1998), 
chama nossa atenção para o fato que
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Em numerosas sociedades da era moderna, surgiu no indivíduo, ligado ao 
impulso coletivo para uma diferenciação e uma integração crescentes, um 
fenômeno complexo de auto-regulação e de sensibilização em relação ao 
tempo. Nessas sociedades, o tempo exerce de fora para dentro sob forma de 
relógios, calendários e outras tabelas de horários uma coerção que se presta 
iminentemente para suscitar o desenvolvimento de uma autodisciplina nos 
indivíduos. (ELIAS, 1998, p. 22)

A modernidade estabeleceu novas relações entre tempo e trabalho, entre 
disciplina e religiosidade.  Religião e trabalho, crucifixo e relógio, todos levam 
à disciplina do corpo, da mente e do convívio social já presentes na máxima 
de Dom Bosco: “Bons cristãos, honestos cidadãos”.   No Brasil, no período 
aqui apresentado, apesar de a moral religiosa estar sendo questionada pelos 
renovadores da educação que defendiam que a Escola deveria inculcar uma 
moral laica nos estudantes – vejam-se os debates entre os educadores positivis-
tas e religiosos que estão refletidos nas Reformas Campos (1931) e Capanema 
(1941) – a primeira ainda mostrava-se predominante, nos processos de ensino, 
mesmo em escolas públicas. 

A escola enquanto instituição é palco de um jogo teatral de relações de 
forças que pode ser evidenciado nas ações dos atores – professores, alunos, 
funcionários, padres, pais... – materializadas em suas práticas cotidianas e 
no modo de se organizar os tempos e espaços escolares. Com um olhar mais 
atento, tem-se a sensação de que tal sala – do modo como foi fotografada com 
suas paredes altas e disposição das mesas – lembra o interior de uma igreja, em 
que ao centro encontra-se o Cristo crucificado, o acesso ao conhecimento, de 
certa forma, propicia a elevação do espírito. 

Na foto, nos chama atenção também as grandes janelas que além de pro-
piciarem uma melhor ventilação, permitem a visão do lado de fora do que 
se passa no interior da sala. Nelas, percebemos as indicações sanitaristas da 
época, já que a ventilação e a luminosidade eram princípios da arquitetura 
escolar do período.

Por fim, enfatizamos a relação entre a fotografia e o documento onde está 
publicada, ou seja, os anuários da escola. Os anuários tinham dupla finalidade: 
registrar os momentos importantes do ano letivo e divulgar as práticas edu-
cativas que caracterizam a escola e que, nesse momento, abre-se para receber 



266       História da Educação Matemática no Brasil

novos alunos. No interior dos anuários, sem um enunciado ou qualquer refe-
rência no interior dos textos, as fotografias estão expostas aleatoriamente 
nas páginas sem uma lógica aparente, apenas com legendas que nomeiam o 
espaço. A fotografia “sala de estudo” juntamente com outras tantas, tidas como 
símbolos de modernidade, constituem-se em importantes recursos para a legi-
timação das intenções dos anuários. Com o silêncio das palavras, a fotografia 
fala por si, dialoga com os pais, ex-alunos, alunos, professores padres e leigos e 
demais pessoas da sociedade, que se percebem nos ambientes da escola, reco-
nhecem e se reconhecem como parte da mesma, vislumbram um futuro em 
que os preceitos religiosos e os avanços da modernidade coabitam e interagem. 
Os salesianos que administravam o Liceu Coração de Jesus estavam atentos às 
mudanças que aconteciam no início do novo século e valorizavam as novas 
tecnologias, percebiam a fotografia como importante recurso para a legitima-
ção e divulgação da escola perante a sociedade paulista, viam nesse dispositivo 
a perpetuação de suas ações, a preservação da memória.

Neste exercício de análise, identificamos alguns elementos e modos de 
olhar para a fotografia que vão além de uma análise formal e iconográfica.  A 
fotografia nos provoca, nos toca e contribui para o pensar sobre escola, ensino 
e práticas, contextos nos quais a educação matemática se constitui.  Esperamos, 
com essa breve análise ter contribuído para a reflexão sobre os potenciais das 
imagens em geral e das fotografias, em particular, como documentos históri-
cos que possibilitam uma ampliação das possibilidades de interpretação his-
tórica ao nos fornecer indícios que nem sempre encontramos em outros tipos 
de documentos. 
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Sobre as histórias da 
educação matemática 
apresentadas no I ENAPHEM

5.1. Categorizando e contabilizando 
histórias da educação matemática...

Iran Abreu Mendes – UFRN

Os estudos em História da Educação Matemática têm gerado valiosos 
resultados e apontado novos caminhos e focos de abordagem para a melhoria 
do processo de formação docente e de aprendizagem na Educação Matemática. 
Isso possivelmente ocorre porque as reflexões sobre tais estudos evidenciam a 
importância do processo formativo na superação de obstáculos encontrados 
na trajetória dos sujeitos da docência em Matemática. Atualmente o campo 
da pesquisa em História da Educação Matemática no Brasil possui uma ampla 
abrangência epistemológica, sociológica e pedagógica, sendo permeada por 
diferentes linhas de abordagem e por uma gama de subespecialidades que 
estão intimamente ligadas. A discussão relativa às relações entre História, 
Pedagogia e Sociologia da Matemática e da Educação Matemática são objetos 

5
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de investigação na comunidade internacional, tendo como marco referencial 
em 1983 a criação do International Group on the Relations between the History 
and Pedagogy of Mathematics (HPM), grupo filiado à Comissão Internacional 
de Ensino de Matemática (ICMI) e criado durante a realização do Workshop 
História na Educação Matemática, ocorrido na cidade de Toronto, no Canadá. 
Se focarmos nosso olhar no universo das pesquisas em história da Matemática 
publicadas nos principais periódicos internacionais, verificamos que o campo 
de investigação se divide em grandes temas.

Os trabalhos sobre História da Educação Matemática originados de estu-
dos e pesquisas em programas de pós-graduação em Educação, Educação 
Matemática, Ensino de Matemática entre os diversos programas existentes no 
Brasil, são identificados por pesquisadores desta área de estudos entre 1990 
e 2012, e podem ser dimensionados segundo algumas tendências, de acordo 
com as dissertações, teses e pesquisas publicadas desde a década de 1990. 
Pode-se considerar três dimensões mais explícitas nessa produção: a episte-
mológica, a sociológica e a pedagógica.

No ano de 2011 ocorreu na cidade de Covilhã, em Portugal, o 1º 
Congresso Iberoamericano de História da Educação Matemática que se con-
figurou em um momento ímpar para que tivesse uma compreensão mais glo-
bal dos estudos e das pesquisas realizadas ao longo do referido período, com 
ênfase nos referenciais teóricos adotados nas pesquisas, os métodos de pes-
quisas utilizados e as histórias construídas. Em decorrência de todo esse pro-
cesso construtivo e fértil, em 2012 ocorreu na cidade de Vitória da Conquista, 
na Bahia, o 1º ENAPHEM, Encontro Nacional de Pesquisas em História da 
Educação Matemática. Tal evento caracterizou-se pela variedade, qualidade e 
pelo número de trabalhos apresentados, bem como pela definição mais clara 
dos grupos de pesquisas dedicados aos estudos sobre essa temática em todo 
o país, o que foi de extrema importância para se perceber o quanto a área de 
estudos vem crescendo no país, de modo a ocupar um espaço próprio no cená-
rio nacional e internacional.

Com base no levantamento realizado no livro de resumos e no CD-ROM 
que contém os resumos expandidos, apresentados e publicados no evento, 
foram identificadas por meio desses trabalhos, cerca de duzentas referên-
cias de histórias construídas que tratam de algum tema sobre história da 
Educação Matemática. Entre artigos, dissertações de mestrado (acadêmico e 
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profissional) e teses de doutorado, cujos objetos de estudos focavam a história 
da Educação Matemática em suas três dimensões já mencionadas: epistemoló-
gica, a sociológica e a pedagógica. Desse levantamento foi possível identificar 
um número expressivo de histórias construídas a partir das pesquisas e que 
contribuem para que se tenha uma melhor compreensão do passado/presente 
da Educação Matemática brasileira, bem como das tendências das pesquisas 
em História da Educação Matemática, originadas das investigações realizadas 
no Brasil e muitas vezes refletidas nos artigos e nas dissertações e teses publi-
cadas. O encaminhamento dessa organização focal tomou como fundamento 
as possíveis interlocuções, a diversidade de fontes na pesquisa historiográfica, 
as tendências da pesquisa em História da Educação Matemática, para assim 
apontar quais foram as Histórias da Educação Matemática produzidas.

Destacamos que as abordagens adotadas nas pesquisas em história da 
Educação Matemática se caracterizam pelo uso de múltiplos referenciais teóri-
cos na investigação e na análise dos objetos de estudos investigados. O campo 
da História da Educação Matemática contempla as histórias da disciplina 
Matemática, das instituições sociais e educacionais, das biografias de mate-
máticos e professores de Matemática do passado (antigo e recente), de movi-
mentos de renovação, de manuais didáticos, entre outros. Vale ressaltar que 
tais referenciais foram se incorporando às pesquisas em Educação Matemática 
de modo a oportunizar construções historiográficas que fizeram surgir con-
tribuições importantes para a formação de professores de Matemática e para a 
melhoria do ensino da Matemática escolar, além de contribuírem para a cons-
tituição dos acervos documentais, das memórias e do patrimônio da Educação 
Matemática brasileira.

Observamos que os estudos em história da Educação Matemática vêm 
apresentando, a partir da década de 2001, enfoques nas histórias de vida e 
formação, apoiando-se na história oral como técnica de pesquisa e na orga-
nização da memória da Educação Matemática. Além disso, a exploração de 
arquivos, centros de documentação em todas as suas dimensões, bem como o 
método biográfico, têm atualmente ampliado as fontes das pesquisas em his-
tória da Educação Matemática, na história das disciplinas e das instituições, 
e auxiliado diversos pesquisadores na busca de respostas acerca do processo 
de constituição dessa história plural na qual a Educação Matemática vem se 
constituindo como área de produção de conhecimento.
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No levantamento realizado ficou evidente também que, de um modo 
geral, as histórias construídas presentes nas referências dos trabalhos publi-
cados no evento apontam um crescimento das abordagens sobre vida e obra 
de matemáticos e professores de Matemática, história das instituições, histó-
ria das disciplinas escolares, dentre outras atividades sociais e culturais. Tais 
resultados apontam a necessidade de investigar a rede de conexões de pesquisa 
sobre história da Educação Matemática, construída nas últimas décadas no 
Brasil. A partir das histórias identificadas nas referências dos trabalhos, agru-
pamos tais informações de acordo com a temática tratada em cada uma delas 
de modo a organizar as informações nas seguintes categorias:

1. História dos livros didáticos de matemática;

2. História da formação de professores que ensinam matemática;

3. História e filosofia da educação matemática;

4. História das disciplinas relacionadas à matemática;

5. História da matemática no ensino primário;

6. História da matemática no ensino secundário;

7. História das instituições educacionais;

8. História da matemática no ensino superior;

9. História da educação;

10. Histórias de vida profissional e Biografias de educadores matemáticos.

Percebemos, entretanto, que algumas das histórias construídas não se 
enquadravam em uma única categoria uma vez que tratavam de diversas des-
sas categorias na mesma história construída. Em uma verificação inicial foi 
possível identificar que cerca de 33% dessas histórias tem como foco a his-
tória das disciplinas relacionadas à matemática e 15% referem-se às histórias 
de instituições educacionais e suas relações com a cultura matemática escolar. 
Aproximadamente 35% tem como foco as histórias relacionadas ao livro didá-
tico, à formação de professores, ao ensino primário, ao ensino secundário e às 
biografias ou histórias de vidas de educadores matemáticos. Entretanto, 20 % 
dessas histórias construídas não se enquadram em apenas um foco, mas em 



duas ou três das dez categorias supracitadas. No anexo 1, apresentamos a rela-
ção das histórias identificadas em nosso levantamento.

Nas seções seguintes, deste capítulo, serão destacados três grupos de 
histórias construídas que foram identificados nos anais do 1º ENAPHEM: 
as histórias relacionadas ao ensino primário, as histórias que focam o ensino 
secundário e as de formação de professores que ensinam Matemática. Todavia, 
é de nosso interesse ampliar a identificação e análise das outras histórias 
tendo em vista melhor caracterizar as tendências da pesquisa em história da 
Educação Matemática e os tipos de histórias construídas em tais pesquisas.
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5.2. História do ensino primário de matemática: 
uma dimensão nova e promissora da 
história da educação matemática

Maria Célia Leme da Silva – UNIFESP

O presente texto tem como objetivo sintetizar as histórias produzidas 
sobre a matemática nos anos iniciais da escolarização, que no decorrer da his-
tória da organização escolar brasileira recebe diversas denominações: ensino 
de primeiras letras, grupos escolares, ensino primário, entre outras. Para tanto, 
inventariamos o conjunto de pesquisas referenciadas nos trabalhos publicados 
nos Anais do I ENAPHEM – Encontro Nacional de Pesquisa em História da 
Educação Matemática – e que de algum modo sinalizam  para o ensino de 
matemática dos anos inicias de escolaridade.

Antes de abordarmos o ponto central de nosso estudo, é preciso destacar 
o inventário e análise de estudos históricos realizados por Souza e Faria Filho 
(2006) que indicam o quanto é relativamente recente o interesse dos historiado-
res da educação brasileira pela história do ensino primário. O tema foi inicial-
mente desenvolvido no interior de estudos sobre reformas educacionais tendo 
em vista o processo de constituição do campo da História da Educação no 
país. Entretanto, na última década, influenciada pela Nova História Cultural, a 
escola primária converte-se em objeto de investigação sob uma multiplicidade 
de temas (Souza, 2009, p. 16). Entretanto, a diversidade de temas não abarca as 
investigações sobre a matemática no ensino primário. A mesma historiadora 
reconhece a lacuna de pesquisas que envolvam a história de cada uma das 
matérias do programa da escola primária (p. 91), entre elas o ensino de aritmé-
tica, geometria, desenho, matérias que se ocupam dos conceitos matemáticos a 
serem aprendidos pelas crianças.

Em 2012, quando da realização do I ENAPHEM, uma das temáticas que 
se evidenciou no conjunto das produções diz respeito ao segmento de ensino 
primário. Apresentamos de maneira sucinta (Anexo 2) o conjunto produções 
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referenciadas e como histórias da educação matemática cujo tema de investi-
gação é a escola primária.

A reunião dos estudos indica que o interesse pela história da educação 
matemática no ensino primário se dá a partir do final da primeira década 
do século XXI e vem crescendo nos últimos anos. As temáticas em destaque 
revelam a forte e marcante presença da aritmética, seguida de estudos sobre a 
geometria. O método intuitivo, exposição pedagógica, cartas de Parker, mate-
riais de apoio, livros didáticos, constituem aspectos integrantes e relevantes na 
compreensão de estudos sobre o ensino de matemática primária. Além desses, 
o denominado Movimento da Matemática Moderna, evidenciado na metade 
do século XX, assim como a estrutura de organização do ensino primário 
denominada grupos escolares no início do século XX configuram-se como 
marcos na historicidade da matemática da escola primária.

Agrupados nas categorias de produção destacadas na tabela, no Anexo 
2, e numa sequência cronológica, apresentamos, a seguir, uma breve síntese 
de cada um dos estudos inventariados, de modo a dar visibilidade às histó-
rias construídas nas diferentes investigações sobre a educação matemática no 
ensino primário.

A tese de Elenice Zuin (2007) enquadra-se no campo da História das 
Disciplinas Escolares investigando como ocorre a introdução do sistema 
métrico em Portugal e no Brasil na segunda metade do século XIX. O estudo 
constata que as primeiras décadas após a oficialização do sistema métrico 
decimal, que em Portugal data de 1852 e no Brasil, 1862, constituem-se em 
período de transição, de mudanças na Aritmética escolar, no qual cada autor 
apresenta uma proposta distinta dos demais, existindo poucas aproximações 
entre as formas de apresentação e as metodologias sugeridas. Alguns enfati-
zam a conceitualização do novo sistema, agregando tabelas comparativas entre 
o sistema métrico decimal e os padrões ainda vigentes. Outros tratam exclusi-
vamente do novo tema, e há ainda autores que incorporam o sistema métrico 
decimal nos exemplos e exercícios relativos aos conteúdos avançados, princi-
palmente, da área comercial, de equivalências entre as diversas medidas e as 
conversões, porém este tópico nem sempre era contemplado nos impressos 
escolares. Por fim, a pesquisadora ressalta que tanto Portugal como o Brasil 
enfrentaram obstáculos para a implementação efetiva de um novo sistema de 
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pesos e medidas, o qual é implantado por imposição governamental, indo de 
encontro às práticas sociais, econômicas e culturais.

Lucia Villela (2009) analisa duas coleções de livros didáticos com a deno-
minação GRUEMA – Grupo de Ensino de Matemática Atualizada publicadas 
nas décadas de 1960 e 1970, período marcado pelo Movimento da Matemática 
Moderna (MMM). A investigação revela que as coleções têm grande venda-
gem e aceitação pelo professorado, devido às inovações que trazem na mate-
rialidade, sabendo adequar e relacionar conceitos matemáticos, assim como 
a construção de sociabilidade que as autoras criam entre si e com o professo-
rado, principalmente por meio dos cursos que ministram. 

O perfil e a trajetória das autoras das coleções, todas elas mulheres, são 
elementos de análise do estudo. De acordo com Villela, todas as autoras exer-
cem papéis fulcrais, atuam efetivamente na tessitura do ideário do MMM bra-
sileiro, no universo da Companhia Editora Nacional, que edita as coleções, 
Manhucia, Lucilia e Anna Franchi são as primeiras licenciadas em Matemática 
a publicar livros didáticos para as séries inicias.

No que diz respeito à matemática utilizada nas coleções, conclui-se que 
ela está totalmente vinculada ao ideário do MMM, uma preocupação com 
o tratamento estrutural da Matemática, inovação na forma e na maneira de 
trabalhar os conceitos matemáticos, conciliando aportes da Psicologia e da 
Pedagogia.

O estudo de David Costa (2010) investiga a trajetória da aritmética no 
curso primário brasileiro de 1890 a 1946 tendo como fonte privilegiada os 
livros didáticos. O período marca a chegada da aritmética intuitiva nos livros, 
nos quais os números são referenciados primeiramente na forma oral e depois 
na forma escrita (usando algarismos) caracterizando as ideias de Pestalozzi. 
Ainda nestes, faz-se referência ao uso dos Mapas de Parker, chamados de qua-
dros de aritmética, que correspondem a uma adaptação do método Grube.

A conclusão da tese indica que a presença do método intuitivo no ensino 
de aritmética revela um novo pensamento pedagógico contrário à memoriza-
ção dos saberes. As cartas de Parker são elementos que permitem associar a 
influência deste movimento intuitivo com a marcha do ensino da aritmética 
no Brasil.



Três teses do inventário realizado são defendidas em 2011, sendo que 
duas focam um mesmo período de investigação, porém em espaços geográ-
ficos distintos e empregando fontes diferenciadas. A tese de Joseane Arruda 
(2011) analisa como e de que modo o ensino de matemática é acolhido e prati-
cado no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, em 
1980. Nos planos para matemática e nos relatos de professoras observam-se 
apropriações de uma cultura internacional de ensino de matemática moderna, 
em que se destaca a linguagem de conjuntos e simbologias, nos quais os con-
juntos são considerados como conteúdo e suporte para aprender matemática. 
Outra marca é o trabalho nas turmas de prontidão e da 1ª série com as estru-
turas matemáticas, enfatizado por meio de materiais manipuláveis, entre os 
quais o material estruturado blocos lógicos de Dienes. Nas 3ª e 4ª séries observa-
-se a presença das ideias de Zoltan Dienes e de Jean Piaget, a aprendizagem 
matemática passa a ser organizada em torno do raciocínio lógico-dedutivo, 
com vistas à abstração dos conceitos. Nota-se igualmente a ausência de traba-
lho com diferentes bases de numeração e com geometria, de noções topológi-
cas, projetivas e, ainda euclidianas.

Já a tese de Rosimeire Borges (2011), apesar de também abordar o período 
do Movimento da Matemática Moderna (MMM), tem por objetivo analisar a 
dinâmica de circulação e apropriação do MMM no ensino primário no Brasil 
e em Portugal, tendo como fonte principal as revistas pedagógicas. Como con-
clusão, o estudo indica que, no âmbito do ensino primário, os discursos veicu-
lados preconizam uma matemática fundamentada na Teoria dos Conjuntos e 
na Lógica Matemática, com ênfase no uso da linguagem simbólica e nos aspec-
tos metodológicos na prescrição dos materiais concretos para esse ensino. A 
formação do aluno deve estar fundamentada nos princípios da lógica. Aos pro-
fessores, cabe dominar uma nova linguagem matemática visando à abstração 
dos conceitos. A imprensa pedagógica cumpre seu papel de disseminadora do 
MMM desde 1950 até 1980, auxiliando e guiando os educadores com artigos 
de professores que atuam em sala de aula. Recursos são utilizados nos textos 
com a intenção de atrair os leitores, sendo mais evidente, o tecer de críticas ao 
modo tradicional com que os professores abordam a matemática, tendo como 
exemplo o emprego de formas mecânicas e repetitivas para a assimilação dos 
conceitos matemáticos, num ensino solitário e individual. Outros meios são a 
referência constante a teorias e a modelos estrangeiros, além da promessa que 

5.2. História do ensino primário de matemática: uma dimensão nova...       277



278       História da Educação Matemática no Brasil

a utilização de materiais didáticos em novas metodologias de ensino propicia-
ria a construção coletiva do conhecimento.

Finalizando as teses de doutorado, o trabalho de Souza (2011) mostra-se 
como esforço coletivo na construção de uma versão histórica sobre o ensino 
de matemática no Grupo Escolar Eliazar Braga que funcionou de 1920 a 1975, 
em Pederneiras, interior do estado de São Paulo e compreende o período cha-
mado de Escola Nova e de Matemática Moderna. Escrita num estilo multipa-
per, os indícios encontrados e a organização da tese apostam no hibridismo, 
na pluralidade de temas, nas possibilidades que o mesmo permite vislumbrar. 
Tentando romper com as amarras de uma linguagem acadêmica, elabora nar-
rativas com o objetivo de aproximar o leitor interessado em ouvir as histórias 
de uma pesquisa e das pessoas que contam essas histórias. O foco da pesquisa 
está mais em suas possibilidades do que em alguns resultados. O resultado do 
trabalho, segundo a autora, é um convite para os exercícios futuros que ele 
permite vislumbrar. Para a composição do texto utiliza-se do arquivo escolar 
recuperado, entrevistas realizadas e referências bibliográficas.

As dissertações de mestrado mencionadas podem ser agrupadas em dois 
conjuntos. O primeiro é caracterizado pelo final do século XIX até a metade 
do século XX. Esse grupo abrange a dissertação de Barreiros (2011) que inves-
tiga o processo do ensino de geometria nos grupos escolares do Estado de São 
Paulo entre 1890 a 1930, a partir de revista, obras didáticas e exames finais. A 
análise das provas indica o que é esperado dos alunos do primário em relação 
à geometria: memorização de definições, propriedades e construções geomé-
tricas, o que contraria as orientações metodológicas das reformas educacio-
nais, que propõem um ensino mais voltado para a prática, intuitivo e menos 
enciclopédico. Ainda nesse conjunto, temos a pesquisa de Oliveira (2009) que 
analisa documentos em busca de comprovar o uso do método intuitivo num 
grupo escolar da cidade de Santos, situada no litoral do Estado de São Paulo, 
de 1938 a 1948. As análises constatam elementos concretos que confirmam a 
existência do método intuitivo no ensino de aritmética, evidenciados nos rela-
tos contidos nas atas de reuniões e no uso das Cartas de Parker.

O segundo conjunto de dissertações foca, uma vez mais, o MMM. Denise 
França (2007) analisa as alterações curriculares e legislações de ensino para o 
ensino de matemática na escola primária de 1960 a 1980 de modo a compreen-
der os processos de apropriação do ideário do MMM pela equipe da Secretaria 



de Educação do Estado de São Paulo. A participação de protagonistas do 
Movimento, como Anna Franchi, Lucília Bechara, Manhúcia Liberman, entre 
outros, na elaboração de Guias, deliberações e normatizações incrementa a 
aceitação das propostas pelos professores primários, pois eram respeitadas 
nesse segmento de ensino, sempre atendendo a adequação dos conteúdos 
às fases de desenvolvimento das crianças e enfatizando a abordagem estru-
turalista da matemática. Destaca ainda a importância dada à Geometria e a 
dinâmica de introdução das metas que foi beneficiada pelo uso e ênfase dos 
materiais manipuláveis auxiliados pelos estudos de Jean Piaget e as experiên-
cias bem sucedidas de Zoltan Dienes nas atividades com materiais concretos. 
Infere que a preocupação com o ensino primário esteve presente desde o início 
do Movimento no Brasil.

Enquanto o estudo de Denise França prioriza legislações do estado de São 
Paulo, e evidencia a presença das ideias do MMM neste estado, a investigação 
de Heloísa Salvador (2012) analisa as transformações do ensino de matemática 
a partir de provas de alunos da cidade de Vassouras, interior do Estado do Rio 
de Janeiro, no período de 1950 a 1969. Destaca que os exercícios envolvendo 
cálculos estavam presentes em todas as provas, mas não representavam o seu 
maior percentual de cobrança uma vez que esta maior parte estava nas ques-
tões envolvendo problemas, salienta também o descaso dado à Geometria no 
programa de matemática da escola primária. A pesquisa mostra que o ensino 
primário de Vassouras apresenta uma diversidade quanto às metodologias uti-
lizadas, percebe-se a presença do modelo tradicional caracterizado pelo ensino 
intuitivo ou lição das coisas, o ensino baseado nas experiências das crianças 
que tem a Escola Nova como precursora, revelado nas situações problemas que 
envolviam situações do dia a dia. Apesar do período do estudo ser 1950 a 1969, 
não há evidências de circulação de propostas do MMM.

Os três capítulos de livros inventariados em nossa tabela possuem carac-
terísticas distintas. O estudo de Wagner Valente (2009) analisa o modo de ensi-
nar aritmética presente nas anotações de uma normalista da Escola Normal do 
Ceará do ano de 1923 que teve como professor Lourenço Filho. Revela o trato 
com um novo modo de ensinar aritmética para o primário, contido nos dis-
cursos de renovação pedagógica desde os anos finais do século XIX. Lourenço 
Filho enfatiza a importância do uso de materiais pedagógicos e seu método 
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de concretizar o ensino de números passa, sobretudo, pelo uso das Cartas de 
Parker. 

O próximo capítulo de livro, também pontual e local, é tratado por 
Joseane Arruda et. al. (2010) e objetiva analisar como o ensino de matemá-
tica está organizado e articulado oficialmente no período anterior à década de 
1960. A análise dos programas para o ensino primário de Santa Catarina de 
1946 constitui eixo de referência do estudo e indica que o método intuitivo, 
a inserção de materiais didáticos não estruturados e uma articulação com a 
realidade ou experiência da criança são os meios condutores do processo de 
ensino e aprendizagem da matemática. Acrescenta ainda que a matemática é 
explorada por meio da observação e manipulação de objetos ou de atividades 
envolvendo colagem ou modelagem, junto ao apelo do uso de imagens ou figu-
ras, sem contudo, abandonar a precisão e rapidez do pensamento.

O estudo de Aparecida Duarte et. al. (2011) sintetiza as pesquisas desen-
volvidas no âmbito do Projeto de cooperação internacional “A Matemática 
Moderna nas escolas do Brasil e de Portugal: estudos históricos comparativos” 
cujo foco diz respeito aos anos iniciais. Os trabalhos examinados investigaram 
representações postas em documentos oficiais, livros didáticos, revistas, entre-
vistas. A análise revela especificidades nas propostas de modificações curricu-
lares, em relação às do ensino secundário, com diferencial observado na ênfase 
na metodologia com influências explícitas de Jean Piaget e Zoltan Dienes.

Para iniciar as sínteses dos artigos referenciados, apresentamos o estudo 
realizado por Pais (2010) que analisa traços históricos nas obras de José 
Theodoro de Souza Lobo do final do século XIX. Constata que os livros con-
têm ideias didáticas inovadoras para a época. Defensor de uma visão forma-
lista, Lobo propõe uma alteração na sequência de estudo dos conteúdos de 
aritmética, em relação à ordem, até então, estabelecida nos demais livros. O 
estudo dos números decimais é apresentado antes do estudo das frações ordi-
nárias com a intenção de preparar os alunos para o estudo do sistema métrico 
decimal cuja utilização tinha sido decretada em 1862 e regulamentada uma 
década depois. Ressalta ainda que a obra adota uma estratégia de descrever 
literalmente, de forma detalhada, o raciocínio matemático envolvido na reso-
lução de problemas.

O artigo de Maria Laura Gomes (2011) analisa dois textos autobiográfi-
cos de professoras que aturam na formação de professores da década de 1920 



a 1930, no Estado de Minas Gerais. Na disciplina Metodologia da Aritmética 
na Escola de Aperfeiçoamento, uma das professoras, Alda Lodi, anuncia ações 
a serem empreendidas cujo objetivo seria conduzir as professoras-alunas a um 
melhor conhecimento sobre a aritmética adequada à perspectiva de valoriza-
ção de seu caráter social: material ilustrativo das lições, jogos, gráficos, jornal, 
fundação do Club de matemática. A segunda professora, Maria da Glória, relata 
a organização de uma loja escolar com a participação dos alunos novatos, de 
uma exposição com produtos locais, e comenta sua atuação como orientadora 
em seus projetos com entusiasmo (“belíssimo plano de trabalho”, “aulas ricas, 
motivadas e interessantes”, “frações bem concretizadas e compreendidas”). Os 
escritos das professoras remetem a concepções e práticas da educação mate-
mática advogadas pela Escola Nova.

Encerrando a análise dos artigos, tem-se dois estudos de Wagner Valente. 
No primeiro, Valente (2012) investiga a primeira forma como deve ser pensada 
e ensinada a geometria para o curso primário no Brasil do Império: uma geo-
metria prática, útil às lides da agrimensura, da medida de terras. Entretanto, 
uma das primeiras obras a interpretar uma geometria prática para o ensino 
primário mostra que ela será prática se os alunos são levados a trabalhar com 
figuras geométricas. O exercício do olhar, na avaliação de medidas e formas, 
deve conduzir os alunos aos exercícios de construção à mão livre das figu-
ras geométricas. Segundo o autor, nesses tempos iniciais, logo ficam à mostra, 
as transformações de significado da geometria prática. No segundo, Valente 
(2012b) analisa o conceito de número nos movimentos pedagógicos que ante-
cedem ao MMM: ensino tradicional, intuitivo e escolanovismo. Parte-se de 
um tempo onde número é a memória do cantar a tabuada; passa-se pelas lições 
que as coisas podem dar sobre numeração e chega-se às ideias escolanovistas, 
onde a resolução de problemas da vida real das crianças pode levar à apren-
dizagem de número. A modernidade altera completamente essa organização 
de ensino, e os primeiros contatos escolares da criança com a matemática é a 
Álgebra e não mais a Aritmética, primeiro o ensino dos elementos da Teoria 
dos Conjuntos e depois os números. Um tempo em que a escola do ler, escre-
ver e contar transforma-se na escola do ler, escrever e trabalhar com conjuntos.

Quanto aos trabalhos publicados em Anais, os temas estão equacionados, 
dois tratam do ensino de aritmética e dois de geometria e desenho. Valente (2012) 
analisa como o ensino de cálculo apropria-se da renovação pedagógica conhecida 
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como ensino intuitivo. Conclui que as chamadas Cartas de Parker jogam papel 
fundamental na caracterização desse ensino. Material didático-pedagógico 
vindo de alhures, as Cartas representam um modo de ultrapassar a pedagogia 
baseada na memória e repetição. O texto de Pais (2011) discute os materiais de 
ensino indicados para a instrução primária na Primeira Exposição Pedagógica 
do Rio de Janeiro, em 1883, com destaque para o modelo Aritmômetro de Arens, 
empregado no estudo das primeiras operações, e que teve 100 unidades adqui-
ridas e distribuídas nas escolas primárias do Rio de Janeiro. Uma década após, a 
prescrição dos aritmômetros de Arens é indicada no regimento do Amazonas, 
assim como das escolas primárias do Distrito Federal, de 1896.

Os dois textos de geometria são da mesma autora e mantém complemen-
taridade. Leme da Silva (2010a) apresenta e analisa os programas de ensino 
do Estado de São Paulo entre 1893 a 1921 referentes às matérias de desenho e 
geometria. O estudo evidencia uma mudança significativa na matéria de dese-
nho ao longo desse período. O enfoque abordado no decreto de 1894, extre-
mamente vinculado à geometria, não é seguido nas reformulações seguintes. 
Estudos mais aprofundados e com outras fontes de pesquisa necessitam ser 
realizados para compreender as razões dessa trajetória: desenho e geometria são 
matérias com conteúdos muito próximos e relações estreitas na implantação 
dos grupos escolares e logo na primeira reformulação essa similaridade desa-
parece, ao menos na legislação. Em estudo posterior, Leme da Silva (2010b) 
investiga as propostas de ensino de geometria no Império e nos primeiros anos 
da República. Analisa o livro de Geometria Prática de Olavo Freire publicado 
junto com o primeiro programa para os Grupos Escolares de São Paulo. O sig-
nificado de Freire para a geometria prática relaciona os conceitos geométricos 
com objetos e ferramentas da vida prática e inclui nessa praticidade as cons-
truções geométricas com régua e compasso. Segundo a autora, os resultados 
constituem subsídios para a investigação acerca da finalidade teórica de uma 
“geometria prática” em confronto com as finalidades reais de uma disciplina 
– geometria – que está nascendo nas escolas primárias do final do século XIX.

Antes de concluir o exame das vinte e uma histórias da educação matemá-
tica arroladas sobre o ensino primário, algumas reflexões emergem no bojo da 
compilação. Os trabalhos aqui sintetizados trazem de maneira evidente e recor-
rente a presença das metodologias de ensino e das renovações pedagógicas como 
ingredientes determinantes para a compreensão de uma educação matemática 



no primário em cada período histórico. Pode-se dizer que o método tradicional, 
o método intuitivo ou de lições de coisas, da escola nova ou escola ativa, assim 
como as propostas de uma matemática modernizadora durante o MMM, ou 
seja, a presença da Pedagogia ou da Psicologia na configuração da matemática 
escolar dos anos iniciais cumpre um papel crucial na compreensão das diferen-
tes aritméticas e geometrias presentes no ensino primário.

Outro aspecto a destacar é a discussão sobre materiais didáticos apro-
priados para uma melhor aprendizagem da matemática, que dependendo da 
vaga pedagógica adquire características distintas. A necessidade de um ensino 
prático, que envolva questões do cotidiano da criança é igualmente analisada e 
ganha interpretações diferenciadas em cada momento.

Por fim, o inventário de trabalhos discutidos no I ENAPHEM sobre o 
ensino primário revela que a temática é relativamente nova na área, porém 
já apresenta número significativo de pesquisas desenvolvidas, contendo teses, 
dissertações, livros e artigos, em especial a partir de 2010. Os estudos envol-
vem temáticas bastante diversificadas em relação aos períodos, espaços geo-
gráficos, saberes elementares, métodos de ensino e desta forma, configuram-se 
como investigações amplas. De outra parte, tal constatação instiga a comu-
nidade de historiadores da educação matemática a dar continuidade, conhe-
cer mais e de forma mais aprofundada as muitas histórias que podem revelar 
como ocorreram as transformações na matemática presente nos ensinos das 
séries iniciais. Em síntese: “História do ensino primário de matemática: uma 
dimensão nova e promissora da história da educação matemática”! 
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5.3. Educação matemática e cursos secundários no 
Brasil: um olhar sobre histórias já produzidas 

Maria Ângela Miorim – UNICAMP

Os estudos secundários brasileiros passaram por muitas modificações 
desde as primeiras aulas de colégios jesuítas criados a partir de 1553 quando 
é iniciada a aula de Latim, na cidade de Salvador, estado da Bahia. Com a 
Reforma Pombalina e a saída dos Jesuítas do território brasileiro, em 1759, o 
sistema escolar, que contava com um número pequeno de professores particu-
lares, poucos centros educacionais de outras ordens religiosas e algumas aulas 
de artilharia, passa a contar com as denominadas aulas régias ou avulsas. 

Os estudos secundários durante a Colônia e o Império eram realizados 
após a conclusão do curso de primeiras letras e eram dirigidos à preparação 
para o ingresso nas academias militares e escolas superiores existentes. Para 
se preparar para os exames de ingresso em um curso superior, denominados 
exames de preparatórios que podiam ser realizados em diferentes épocas, por 
isso, também denominados exames parcelados, os alunos tinham aulas com 
professores particulares, em aulas avulsas, em colégios mantidos por ordens 
religiosas, em Liceus Provinciais – formados por uma reunião de aulas avulsas 
em um mesmo prédio -, ou em cursos preparatórios oferecidos por cursos 
superiores. Mesmo o Colégio Pedro II, criado em 1837 e “inspirado na orga-
nização dos colégios franceses”, que tinha a proposta de um “plano gradual e 
integral de estudos para o ensino secundário” e um diploma que “garantia a 
matrícula em qualquer escola superior”, não conseguiu romper com essa prá-
tica (MIORIM, 1998, p. 87). 

Nas primeiras décadas da República, os estudos regulares realizados em 
“ginásios mantidos pelos governos estaduais e alguns poucos colégios privados 
equiparados”, de acordo com a Reforma Rocha Vaz, convivem com “os estudos 
parcelados predominantes nos estabelecimentos particulares” (SOUZA, 2008, 
p. 91). Ao final da década de 1920, “a realização de exames parcelados passava 
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a se constituir exceção e a regra, a seriação” (VALENTE, 2004, p. 82). O curso 
secundário vai aos poucos sendo reconhecido como um nível de ensino neces-
sário à formação de todos os estudantes. Várias legislações oficiais são apro-
vadas durante o período republicano, ora reforçando uma formação geral do 
indivíduo, ora uma formação voltada ao trabalho. 

Educação Matemática e Cursos Secundários no 
Brasil: a inserção nos escritos históricos

Estudos históricos abordando aspectos da educação matemática de cur-
sos secundários brasileiros foram produzidos desde a década de 1980. O pri-
meiro desses trabalhos, intitulado Estudo da Evolução do Ensino Secundário no 
Brasil e no Paraná, com ênfase na disciplina de Matemática, foi apresentado na 
dissertação de mestrado de Maria Antonieta Meneghini Martins, defendida 
em 1984 na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Paraná. Em 
seu trabalho, Martins (1984) focalizou duas instituições de ensino – Colégio 
Pedro II e Liceu de Curitiba, tomando “como um marco histórico a década 
de 1930” (MIORIM, 2005, p. 4). Como ocorreu com vários outros estudos 
dos primeiros tempos da produção de histórias da educação matemática brasi-
leira, desenvolvidos em programas brasileiros de pós-graduação em Educação, 
os textos utilizados como referência são de autores da história da educação e 
alguns textos brasileiros que abordam aspectos da matemática e de seu ensino, 
dentre os quais encontram-se: A Matemática e o Curso Secundário de Euclides 
Roxo; A Matemática no Brasil de Francisco de Oliveira Castro, capítulo da obra 
As Ciências no Brasil de Fernando de Azevedo, elaborada na década de 1950. 
A presença desses autores, ligados a um movimento de renovação da educação 
brasileira, ocorrido nas décadas de 1920 e 1930, possibilitou “difundir, larga-
mente, representações sobre a história educacional brasileira”, em particular, 
sobre o papel dos renovadores nesse processo (CARVALHO, 2000, p. 331).

A polarização entre o ‘novo’ e o ‘velho’, marcos de mudanças para o ensino 
de matemática do curso secundário brasileiro, foi privilegiada por investi-
gações que se debruçaram sobre o ensino secundário brasileiro. O Primeiro 
Movimento de Modernização, associado aos renovadores da Educação brasi-
leira, que teve em Euclides Roxo seu maior representante, e o Movimento da 
Matemática Moderna, que teve o GEEM e Osvaldo Sangiorgi como principais 
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divulgadores, associados a reformas curriculares, autores e textos de livros 
didáticos desses períodos foram temas muito explorados em dissertações e 
teses. 

A partir de meados dos anos 2000, o aumento da produção acadêmica 
sobre a história da educação matemática de estudos secundários brasileiros 
é acompanhado pela aproximação com diferentes vertentes da Nova História 
Cultural e com autores da “filosofia, sociologia, linguística e antropologia”. Ao 
lado de ”Roger Chartier, Jacques Le Goff, Carlos Ginzburg” e outros historia-
dores “são também citados Foucault, Deleuze, Ricoeur, Guattari, Elias, Orlandi 
e Geertz” (GOMES e BRITO, 2010). Autores da História da Educação, em par-
ticular os que estudam a cultura escolar e as Disciplinas Escolares, tais como 
Dominique Julia, André Chervel, Yves Chevallard, passam a fazer parte do 
campo de diálogo das produções em história da educação matemática. Nesse 
período, histórias produzidas sobre o ensino secundário de matemática vão 
assumindo novas características. Os temas nem sempre estão centrados em 
grandes marcos e/ou em instituições exemplares. Histórias de escolas secun-
dárias de diferentes estados e cidades, em variados períodos, entram em cena. 
Muitos desses estudos buscam se aproximar do cotidiano das escolas, das prá-
ticas de ensino de matemática, dos alunos e professores, constituindo para 
isso novos objetos e novas fontes. Entrevistas, cadernos de alunos, documen-
tos escolares, estudos biográficos, imprensa periódica, revistas especializadas, 
passam a fazer parte das investigações. 

Educação Matemática e Cursos Secundários no 
Brasil: trabalhos e referências no ENAPHEM

Quase trinta anos após a defesa da primeira dissertação de mestrado, 
produzida em uma universidade brasileira e que tomou como tema de seu 
estudo o ensino secundário de matemática, realizou-se o I Encontro Nacional 
de Pesquisas em História da Educação Matemática, em novembro de 2012, na 
cidade de Vitória da Conquista, no Estado da Bahia. Nesse encontro, embora 
não houvesse um espaço específico para o ensino secundário, mais de vinte 
trabalhos trataram da história da educação matemática deste nível de ensino. 
Filiados a diferentes tendências historiográficas atuais, os trabalhos abordam 
temáticas variadas. A maior parte deles, em torno de 60%, centra sua atenção 



no período em que propostas do denominado Movimento da Matemática 
Moderna foram experimentadas em escolas secundárias brasileiras. Esses 
trabalhos tomam como objeto de estudo, com a intenção de estudar práticas 
escolares mais situadas, cidades ou escolas específicas, professores e autores 
de livros didáticos, livros didáticos e conteúdos matemáticos abordados nesse 
nível de ensino. Embora o século XX seja privilegiado, alguns estudos abor-
dam o século XIX. Os trabalhos exploram aspectos diversificados do ensino 
secundário em vários estados brasileiros: Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul. Utilizando 
autores de diferentes vertentes historiográficas, e muitas vezes autores que dis-
cutem aspectos da história das disciplinas escolares; os referenciais desses tra-
balhos dizem respeito a histórias de cidades, estados ou regiões específicas e da 
educação nessas localidades; histórias da educação matemática que abordam 
aspectos internacionais, nacionais e/ou regionais; além de textos que refletem 
acerca de aspectos de natureza teórico-metodológicos de estudos sobre histó-
ria da educação matemática.  

Analisando os trabalhos referendados87 que dizem respeito a histórias da 
educação matemática brasileira de nível secundário produzidas por autores 
nacionais podemos identificar ao menos dois grandes eixos: primeiros estu-
dos brasileiros e investigações produzidas nas primeiras décadas do século 
XXI. 

O primeiro eixo é composto por textos de histórias da educação matemá-
tica que foram os primeiros a tomarem como tema de seus estudos aspectos do 
ensino secundário de matemática brasileiro. A maior parte destas referências 
são dissertações ou teses produzidas em universidades brasileiras, algumas 
delas publicadas em formato livro. 

As duas primeiras teses de doutorado produzidas em universidades 
brasileiras, que tiveram como objetivo investigar a História da Educação 
Matemática focando com particular atenção o ensino secundário foram pro-
duzidas em 1993 e 1997, sendo em seguida transformadas em livros88. Em 

87 Foram analisados os resumos e trabalhos completos.
88 MIORIM, M. A.  O ensino de matemática: evolução e modernização. Tese (doutorado) 

– FE- UNICAMP – Campinas – SP,1995; MIORIM, M. A. Introdução à história da Educação 
Matemática. São Paulo: Atual. 1998; VALENTE, W. R. Uma História da Matemática Escolar 
no Brasil: 1730-1930. 1997. Tese de Doutorado. FE-USP; VALENTE; W. R. Uma história da ma-
temática escolar no Brasil: 1730 – 1930. São Paulo: Annablume; Fapesp, 1999.
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sua tese de doutorado Miorim (1995) realiza um estudo histórico do ensino 
de matemática que investiga “as origens e as principais características de um 
Movimento Internacional para a Modernização do Ensino de Matemática das 
escolas secundárias, ocorrido no início do século XX, bem como as influências 
exercidas por esse movimento no ensino de matemática de diferentes países, 
em particular, no ensino brasileiro” (p. 8). Para isso, utilizando diferentes tipos 
de fontes, realiza um estudo sobre o ensino de matemática desde as sociedades 
mais antigas até as primeiras experiências de renovação no ensino secundá-
rio ocorridas em vários países, a partir do final do século XIX. No início do 
século XX, detém-se no surgimento da Comissão Internacional para o Ensino 
de Matemática e no Primeiro Movimento Internacional para a Modernização 
do Ensino de Matemática das escolas secundárias. O texto é finalizado com 
uma breve apresentação do caminho percorrido pelo ensino de matemática 
nas escolas secundárias brasileiras, até o momento em que esse nível começa 
a sofrer influências do Movimento de Modernização, estabelecendo algumas 
conexões entre ele e o Movimento da Matemática Moderna, ocorrido a partir 
dos anos 50 do século XX. A tese de doutorado de Valente (1997), tem o obje-
tivo de “rastrear a trajetória da constituição da matemática escolar como um 
conjunto organizado de conteúdos para o ensino elementar de Matemática no 
Brasil” (Valente, 1999, p. 19). Para isso, utilizando livros didáticos como prin-
cipais fontes de pesquisa, o investigador inicia seus estudos no século XVIII, 
período da criação das primeiras escolas militares no Brasil, locais onde “sur-
gem os primeiros textos para a escolarização da matemática no Brasil”, até os 
anos 20 do século XX, “tempo da chegada a matemática escolanovista” (p. 21).

Três trabalhos do primeiro eixo tomam como objeto de seus estudos o 
Movimento da Matemática Moderna no Brasil89, tendo como preocupação 
central buscar compreender as características do movimento internacional e 
de sua apropriação pela educação brasileira. Em sua dissertação, Búrigo (1989) 
analisa o movimento, por meio do “estudo da ação, do discurso e do pensa-

89 BÚRIGO, E. Z. Movimento da Matemática Moderna no Brasil: um estudo da ação e do 
pensamento de educadores matemáticos nos anos 60. 1989. 229 f. Dissertação (Mestrado 
em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. SOARES, Flávia 
dos Santos. Movimento da matemática moderna no Brasil: avanço ou retrocesso? 2001. 
192f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – CCET, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2001. VITTI, Catarina Maria. Movimento da 
Matemática Moderna Memória, Váias e Aplausos. 01/08/1998 Doutorado. UNIVERSIDADE 
METODISTA DE PIRACICABA – EDUCAÇÃO.



mento dos protagonistas em relação com o contexto histórico em que foram 
produzidos e com o movimento da matemática moderna de âmbito interna-
cional” (p. 6), com a intenção de analisar seu alcance e limitações “em sua 
dinâmica e elaboração pedagógica” (p. 6). A partir da análise de documentos 
e depoimentos de professores que participaram do Movimento no Brasil, em 
particular no Estado de São Paulo, o trabalho, em suas conclusões, enfatiza 
as relações entre crescimento e modernização da economia brasileira com “o 
otimismo acerca das consequências sociais da melhoria do ensino e do desen-
volvimento da ciência no país”, bem como “as preocupações dos educadores 
acerca da eficácia e da deselitização desse ensino” (p. 7). Soares (2001), analisa 
fatos que teriam desencadeado o Movimento da Matemática Moderna, bem 
como tentativas de reforma do ensino de Matemática no mundo, em espe-
cial nos Estados Unidos e países da Europa, a partir da década de 1950, e a 
implantação das propostas modernizadoras no Brasil. Considera, ainda, em 
suas análises a participação da matemática bourbakista e da psicologia de Jean 
Piaget na introdução de propostas do Movimento da Matemática Moderna, 
bem como mudanças ocorridas em currículos e em livros didáticos. Destaca  
o GEEM – Grupo de Estudos do Ensino da Matemática – e suas atividades no 
Estado de São Paulo, bem como relata três experiências envolvendo a intro-
dução da Matemática Moderna no Estado do Rio de Janeiro na década de 
1970, dando especial destaque ao Colégio São Bento que no período do estudo 
realizado ainda adotava  a Matemática Moderna, tendo como referência os 
livros de George Papy. O texto ainda analisa o insucesso do projeto e fina-
liza apontando para aspectos positivos das experiências realizadas em terri-
tório nacional, tais como a organização dos professores em grupos de estudos 
e a realização de Congressos. A tese de doutorado de Vitti (1998) teve por 
objetivo estudar reações da comunidade de educadores matemáticos brasilei-
ros em relação ao Movimento da Matemática Moderna. Para isso, o traba-
lho estuda o denominado Primeiro Movimento de Modernização do Ensino 
de Matemática, liderado por Felix Klein, bem como o grupo Bourbaki e a 
implantação do Movimento da Matemática Moderna em diferentes países. Em 
suas conclusões, o trabalho aponta que embora o Movimento da Matemática 
Moderna não tenha tido sucesso no Brasil, houve aspectos positivos para o 
ensino de matemática, dentre os quais a percepção da importância de que as 
propostas considerem as escolas e realidade de cada país. 
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Um estudo deste primeiro eixo toma como centro o ensino da geometria. 
Em sua dissertação de mestrado, Pavanello (1989)90 tem o objetivo de anali-
sar possíveis causas que levaram o ensino de geometria a ser quase abando-
nado em escolas de nível fundamental e secundário brasileiro, em particular 
no período pós-matemática moderna. Para isso, é realizado um estudo histó-
rico da produção da geometria associada “ao meio cultural onde se processam, 
quem os produz e quem a eles tem acesso” (p. 3). Neste estudo, a autora esta-
belece relações entre o ensino de matemática, em particular o de geometria, 
e a democratização da escola no Brasil. O artigo de Fiorentini (1995)91 tem o 
objetivo de “explicar e descrever alguns modos, historicamente produzidos no 
Brasil, de ver e conceber o ensino de matemática” (p. 1). Em seu estudo, o autor 
identifica seis tendências: formalista clássica; empírico-ativista; formalista 
moderna; tecnicista; construtivista e socioetnoculturalista. A tendência for-
malista clássica, que segundo o autor teria predominado no Brasil até a década 
de 1950, enfatizava a matemática clássica, “sobretudo o modelo euclidiano e a 
concepção platônica da matemática” (p. 5). A empírico-ativista, uma oposição 
ao ensino tradicional, considera o aluno como o centro do ensino e “emerge 
no seio do movimento escolanovista” (p. 10). A formalista clássica associa-se 
à Matemática Moderna; a tecnicista associa-se ao funcionalismo americano e 
tem o objetivo de desenvolver habilidades e atitudes; a construtivista tem sua 
origem na psicologia de Jean Piaget e Zoltan Dienes; e a socioetnocultura-
lista diz respeito à valorização de matemáticas de diferentes grupos culturais 
(Etnomatemática) para o ensino da matemática escolar. 

Três outros estudos deste primeiro eixo foram produzidos por professores 
e estudantes de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, que centraram sua atenção na instituição reguladora do ensino secun-
dário brasileiro até a década de 1950, o Colégio Pedro II, da cidade do Rio de 
Janeiro, então capital federal do Brasil e nas Reformas de ensino de matemática 
ocorridas nas décadas de 1930 e 1940. O primeiro deles foi a dissertação de 

90 PAVANELLO, M. R. O abandono do ensino de geometria: uma visão histórica. 1989. 
Dissertação (Mestrado em Educação: Metodologia do Ensino) – Universidade Estadual 
de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas. 1989.

91 FIORENTINI, D. Alguns Modos de Ver e Conceber o Ensino da Matemática no Brasil. In: 
Zetetiké (UNICAMP), Campinas, SP, v. 3, n. 2, p. 1-36, 1995.



mestrado de Beltrame (2000)92, que analisou programas do disciplinas mate-
máticas do Colégio Pedro II de 1837, ano de sua fundação, até 1932. Para a ela-
boração de seu texto, a autora localizou alguns programas ainda não tratados 
em estudos anteriores. No artigo Euclides Roxo e o movimento de reforma do 
ensino de matemática na década de 193093, os autores apresentam “as ideias do 
educador brasileiro Euclides Roxo, determinantes para a elaboração dos pro-
gramas de Matemática das reformas Campos e Capanema” (p. 415), e que estão 
associadas “ao movimento renovador da Escola Nova” (p. 415) e às propostas 
de Felix Klein sobre a modernização do ensino da Matemática. A dissertação 
de Dassie (2001)94, utilizando documentos do Arquivo Gustavo Capanema, 
apresenta uma análise do processo de elaboração de propostas para o ensino 
de matemática de nível secundário, durante a vigência da Reforma Gustavo 
Capanema, no período de 1934 a 1942.

Vários textos referenciados em trabalhos apresentados no I ENAPHEM 
foram produzidos nas duas primeiras décadas do século XXI, Alguns des-
ses estudos aprofundam aspectos do ensino secundário de matemática das 
Reformas Campos, Capanema e do Movimento da Matemática Moderna. 
Alguns deles, no entanto, analisam períodos ainda pouco explorados, como 
os séculos XIX e XXI. Os textos referenciados foram publicados em traba-
lhos acadêmicos produzidos em cursos de graduação ou pós-graduação de 
Universidades brasileiras, em artigos de revistas nacionais, em livros ou capí-
tulos de livros, em anais de congressos nacionais e internacionais. 

As referências que selecionamos para o segundo eixo são produtos de 
cursos de pós-graduação de universidades brasileiras, escritos a partir de mea-
dos da década de 2000 e inspirados em diferentes vertentes da história cultu-
ral. Essas investigações exploram os séculos XIX e XX, abordando aspectos 
de práticas de ensino de matemática em instituições educacionais localizadas 
em diferentes estados brasileiros; experiências televisivas com o ensino de 

92 BELTRAME, J. Os programas de matemática do Colégio Pedro II: 1837-1932. (Dissertação 
de mestrado). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2000.

93 CARVALHO, J. B. P.; WERNECK, A. P. L.; ENNE, D. S.; COSTA, M. B.; CRUZ, P. R. C. Euclides 
Roxo e o movimento de reforma do ensino de Matemática na década de 30. in: Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília v. 81, n. 199, 2000 p. 415-424. 

94 DASSIE, B. A. A Matemática do curso secundário na Reforma Gustavo Capanema 
Dissertação (Mestrado em Matemática) – Departamento de Matemática, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2001. 
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matemática; textos didáticos produzidos por grupos, instituições ou professo-
res do ensino de matemática. 

Dois trabalhos deste eixo abordam instituições escolares específicas 
entre as últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX.  Em sua 
tese de doutorado Dalcin (2008)95 analisa as práticas da escola salesiana Liceu 
Coração de Jesus da cidade de São Paulo, entre 1885 e 1929. Para isso, a autora 
utiliza diversas fontes escritas e iconográficas localizadas em “arquivos escola-
res, em centros de documentação histórica e em bibliotecas” (p. xv). Em suas 
conclusões, o trabalho evidencia que o ensino de matemática nesta instituição 
católica passou por várias mudanças no período do estudo, que podem ser 
atribuídas, dentre outros fatores, a “passagem no interior da instituição de um 
ensino essencialmente profissionalizante para um ensino propedêutico, fruto 
das reformas educacionais da época e das relações sociais, culturais e econô-
micas entre Estado, Igreja e sociedade” (p. xv). A dissertação de mestrado de 
Maciel (2012)96, analisa “a dinâmica de circulação e apropriação do saber esco-
lar matemático considerando a relação que articula o ensino secundário do 
Liceu de Goiás e do Colégio Pedro II, no período compreendido entre 1856 e 
1918 (p. 19)”. Fazendo uso de diferentes fontes encontradas no arquivo escolar 
do Liceu de Goiás, tais como: “livros didáticos utilizados, provas realizadas 
pelos alunos, além de diários, livros administrativos, registros de frequência de 
alunos e de docentes, memória histórica da instituição, programas de ensino, 
leis e relatórios dos governantes (p. 19). O estudo identificou três momentos 
diferenciados no ensino de matemática do Liceu de Goiás. Em um primeiro 
momento, o ensino de matemática apresenta um “caráter prático e utilitário” 
(p. 8). No segundo momento, que se inicia com a República, “prevalece um 
plano de estudos mais científico” (p. 8), que valoriza métodos de resolução, e 
passa a ter um caráter de preparatório aos cursos superiores. Na terceira etapa, 
existe uma “maior aproximação da cultura escolar do Liceu de Goiás” (p. 8) 
com a do Colégio Pedro II, que culmina com a equiparação oficial das duas 
instituições. 

95 DALCIN, A. Cotidiano e práticas salesianas no ensino de matemática entre 1885-1929 no 
Colégio Liceu Coração de Jesus de São Paulo: construindo uma história. Tese Doutorado 
em Educação Matemática) – Faculdade de Educação. UNICAMP, 2008.

96 MACIEL, V. B. Da Corte à Província, do Império à República, do Liceu de Goiás ao Colégio 
Pedro II: dinâmicas de circulação e apropriação da matemática escolar no Brasil (1856-
1918). Dissertação de Mestrado – DCET, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
Campo Grande, MS. 2012.



Vários estudos deste eixo se debruçam sobre o Movimento da Matemática 
Moderna em instituições específicas. Três deles abordam instituições do 
Estado da Bahia. Em sua tese de doutorado Lando (2012)97, discute práticas do 
ensino de matemática do Colégio de Aplicação da Universidade da Bahia, que 
esteve em funcionamento de 1949 a 1976. A partir da análise de registros de 
professoras de matemática da escola, a autora identifica dois momentos com 
relação às práticas inovadoras. Até 1960, essas práticas referem-se ao método 
intuitivo, ao estudo dirigido. No período de 1960 a 1976, “há uma nova fase da 
renovação e métodos, com o desenvolvimento de projetos experimentais para 
o ensino dos conjuntos e da geometria das transformações” (p. 7). A tese de 
doutorado de Rios (2012)98 aborda a mesma instituição de Lando (2012). Seu 
olhar, no entanto, dirige-se às memórias de quatorze ex-alunos sobre práticas 
do ensino de matemática moderna na instituição, no período de 1966 a 1976. 
Nesse estudo, a matemática moderna foi vinculada pelos entrevistados à insti-
tuição. “Suas práticas foram associadas a movimentos de modernização, indo 
desde aquelas de caráter pedagógico, até as relativas ao comportamento polí-
tico dos alunos e que retratam um certo rompimento com valores tradicionais 
da época” (p. 138). A dissertação de mestrado de Santana (2011)99 analisa o 
processo de modernização do ensino da matemática em escolas dos municí-
pios de Vitória da Conquista e Tanquinho, do estado da Bahia, no período de 
1960 a 1970. A análise de documentos orais e escritos utilizados pelo estudo 
aponta indícios de que o “processo de institucionalização, profissionalização e 
modernização do ensino de Matemática se desenvolveu e chegou às escolas” 
(p. 5) desses municípios por meio de uma “rede” de atores.

Com o objetivo de estudar “a prática docente de professores que lecio-
naram matemática no Lyceu de Goiânia na década de 1960” (p. 12), Rabelo 

97 LANDO, J. C. Práticas, inovações, experimentações e competências pedagógicas 
das professoras de Matemática no Colégio de Aplicação da Universidade da Bahia 
(1949-1976). 2012. 307 f. Tese (Doutorado em Ensino, Filosofia, História das Ciências) – 
Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2012.

98 RIOS, D. F. Memórias de ex-alunos do Colégio de Aplicação da Universidade da Bahia 
sobre o ensino de Matemática Moderna: a construção de uma instituição modernizado-
ra. Tese (Doutorado em Ens., Filos. e Hist. das Ciências) – Universidade Federal da Bahia/
Universidade Estadual de Feira de Santana. Salvador, 2012

99 SANTANA, I. P. A trajetória e a contribuição dos professores de matemática para a mo-
dernização da matemática nas escolas de Vitória da Conquista e Tanquinho (1960-
1970). 115 f (Dissertação de Mestrado em História das Ciências). UFBA, 2011.
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(2010)100 utiliza diferentes documentos do acervo da escola e entrevistas 
realizadas com sete professores que lecionaram no período em estudo. A 
investigação revelou que o perfil do professor naquele período era “predomi-
nantemente autodidata” ou habilitado “pela Campanha de Aperfeiçoamento 
e Difusão do Ensino Secundário (CADES)” (p. 144). Sobre a prática peda-
gógica em matemática foi possível identificar a “presença marcante do livro 
didático e os primeiros indícios do Movimento da Matemática Moderna” (p. 
144). França (2007)101, por outro lado, centra a sua atenção nas práticas de ava-
liação de professores durante o Movimento da Matemática Moderna. Além de 
documentação localizada em acervos públicos do estado do Paraná e acervos 
pessoais, a investigação fez uso de entrevistas realizadas com professores, den-
tre os quais alguns integrantes do NEDEM – Núcleo de Difusão do Ensino de 
Matemática -, coordenado pelo professor Osny Antonio Dacol, e divulgador 
da Matemática Moderna no estado do Paraná. Os resultados acenam para a 
permanência de práticas conservadoras de avaliação, além da fraca presença 
de aspectos do Movimento da Matemática Moderna nas escolas investigadas. 

A dissertação de Freire (2009)102 considera o estado da Bahia em seu 
estudo. No entanto, o seu objeto não é uma instituição escolar mas, sim, a 
Secção Científica de Matemática do Centro de Ensino de Ciências da Bahia 
– CECIBA, que esteve em funcionamento de 1965 a 1969. Este centro, como 
outros que foram criados no período em outros estados, tinha o objetivo de 
renovar o ensino secundário de ciências e de matemática. Os projetos de mate-
mática moderna, coordenados por Omar Catunda e Martha Dantas, propu-
nham o ensino da geometria por meio das transformações geométricas, que 
compunha textos didáticos produzidos pelo grupo, inicialmente utilizados em 
classes de professores que faziam cursos de atualização no CECIBA. A investi-
gação, com base em documentos do Arquivo do Centro, aborda aspectos rela-

100 RABELO, R. S. Quando fui professor de matemática no Lyceu de Goiânia...”: um estudo 
sobre a prática docente imersa nas permanências e mutações da cultura escolar na dé-
cada de 1960. 184 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) 
– Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010.

101 FRANÇA, I, S. Um olhar histórico sobre as práticas avaliativas ao tempo do Movimento 
da Matemática Moderna. Dissertação (Mestrado em Educação), Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, Curitiba. 2007.

102 FREIRE, I. A. A. Ensino de Matemática: iniciativas inovadoras no Centro de Ensino de 
Ciências da Bahia (1965-1969). 2009, 102 f. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e 
História das Ciências) – Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia/ Universidade 
Estadual de Feira de Santana. Salvador, BA: 2009.



cionados a sua organização, à formação dos professores, bem como às práticas 
matemáticas e relações nacionais e internacionais com atores do Movimento 
da Matemática Moderna. A Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas 
(CENP), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Educação do Estado de São 
Paulo, foi objeto de investigação da tese de doutorado de Souza (2005)103. A 
partir da constituição de documentos escritos e orais, o trabalho investiga 
“as circunstâncias histórico-institucionais que teriam levado à constituição 
da equipe técnica de Matemática da CENP, bem como possibilitado que essa 
equipe tivesse se tornado, no período de 1976-1983, agente de uma expressiva 
produção cultural relativa à Educação Matemática” (p. 2-3).

Dois trabalhos referenciados tomam como objeto de seus estudos experi-
ências do ensino de matemática apresentadas pela televisão brasileira. A tese de 
doutorado de Lima (2011)104 tem o objetivo de estudar a matemática oferecida 
pelo “Curso de Madureza, que foi elaborado para ser transmitido pela televisão, 
com apoio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, do Ministério 
da Educação e Cultura – MEC e com emissão da TV Cultura” (p. 9), a partir 
de 1966. Iniciado com a participação de professores de matemática de escolas 
brasileiras, em 1970 o curso passa a contar com atores profissionais e equipe 
especializada em televisão. Em sua análise, a autora conclui que os temas tra-
tados no Curso de Madureza apresentam semelhanças com as Sugestões para 
um Roteiro de Programa para a Cadeira de Matemática, publicadas em 1965 e 
que contou em sua elaboração com a participação de membros do GEEM (p. 
165). Esse seria um indício da presença de aspectos da matemática moderna 
nesse curso.  A participação de membros do GEEM em alguns programas, 
seria outro indício de que a matemática moderna esteve presente na organiza-
ção do curso.  Maciel (2009)105 dedica a sua dissertação de mestrado ao estudo 
de uma outra experiência televisiva com o ensino de matemática: o Telecurso 
Supletivo A Conquista, uma telenovela educativa. As aulas eram transmitidas 

103 SOUZA, G. L. D. Educação matemática na CENP: um estudo histórico sobre condições 
institucionais de produção cultural por parte de uma comunidade de prática. 2005. 432 
f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação -Unicamp, Campinas, 2005.

104 LIMA, F. R. Curso de Madureza – Matemática pela televisão. Décadas de 1960 e 1970. 
Tese (Doutorado em Educação Matemática). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2011.

105 MACIEL, L. S. K. R. “A Conquista”: Uma História da Educação à Distância pela Televisão 
e o Movimento da Matemática Moderna no Brasil. 2009. 176 f. Dissertação de Mestrado 
(História da Matemática Escolar) – Universidade Bandeirante de São Paulo, São Paulo.
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por emissoras de vários estados brasileiros, que tinham textos didáticos de 
apoio. O objetivo era a preparação para os Exames Supletivos das séries iniciais 
do ensino secundário, dirigida a adultos que não concluíram o ensino regular 
deste nível de ensino. As transmissões ocorreram de 1979 a 1983. Utilizando 
textos didáticos e roteiros dos programas, o estudo concluiu que a telenovela 
contribuiu para a divulgação da matemática moderna no Brasil. 

Para finalizar este eixo, destacaremos alguns trabalhos acadêmicos refe-
renciados no I ENAPHEM que analisam textos didáticos que circularam no 
Brasil em diferentes períodos históricos. Dentre os quatro trabalhos sele-
cionados, três estudam produções didáticas do período do Movimento da 
Matemática Moderna e um trata de livros do período de vigência da Reforma 
Capanema, promulgada em 1942 e em vigor até a década de 1950. 

Em sua tese de doutorado Ribeiro (2011)106, com a intenção de estudar 
a “trajetória histórica da constituição da disciplina escolar Matemática com 
o enfoque no segundo ciclo do Ensino Secundário brasileiro denominado 
Curso Colegial, no período compreendido entre 1943 e 1961” (p. 15), elege a 
seguinte questão norteadora para a sua investigação: “Como os livros didáti-
cos de Matemática pertencentes à coleção intitulada Matemática 2º Ciclo, de 
Euclides Roxo, Roberto Peixoto, Haroldo Lisbôa da Cunha e Cesar Dacorso 
Netto, contribuíram para a constituição da disciplina escolar Matemática, para 
este nível de ensino?” (p. 31). Utilizando diferentes fontes, dentre as quais des-
tacamos os registros de consulta de livros didáticos “por alunos dos Cursos 
Colegiais (Clássico e Científico), na biblioteca escolar da atual Escola Estadual 
São Paulo, no período compreendido entre 1943 a 1961” (p. 31), a investiga-
ção concluiu que a coleção em estudo “parametrizou a organização de outros 
livros didáticos de Matemática contribuindo para padronização do ensino e 
constituição da disciplina escolar Matemática” (p. 7). 

A investigação de Oliveira Filho (2009)107, produzida em um curso de 
mestrado, tem o objetivo de “analisar a influência norte-americana no ensino 
colegial nas décadas de 1960-1970” (p. 16), em decorrência da chegada 

106 RIBEIRO, D. F. C., Um Estudo da contribuição de livros didáticos de Matemática no pro-
cesso de disciplinarização da Matemática escolar do Colégio. 2011, Tese (Doutorado em 
Educação Matemática) PUC – SP

107 OLIVEIRA FILHO, F. O School Mathematics Study Group e o Movimento da Matemática 
Moderna no Brasil. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – 
Universidade Bandeirante de São Paulo, São Paulo. 2009



das obras didáticas produzidas pelo grupo americano denominado School 
Mathematics Study Group (SMSG) para o nível secundário e de sua tradução 
para a língua portuguesa. Uma das conclusões do trabalho é que as traduções 
dos textos do SMSG não tiveram muito sucesso “junto a cultura escolar do 
Colegial brasileiro” (p. 141). Esse insucesso, segundo o texto, pode ser expli-
cado por diferentes fatores, dentre os quais: a materialidade do texto, o des-
compasso com a realidade nacional, a falta de divulgação. 

Parte da tese de doutorado de Villela (2009)108, também analisa uma cole-
ção de livros de matemática moderna para as primeiras séries do nível secun-
dário produzida por um grupo GRUEMA – Grupo de Ensino de Matemática 
Atualizada. Este grupo, diferente do SMSG, mencionado acima, é formado por 
professores-autores brasileiros. A coleção que foi objeto de análise é intitu-
lada “Coleção Curso Moderno de Matemática para o Ensino de 1º Grau” e 
foi publicada de março de 1972 a agosto de 1980, tendo como autoras Anna 
Averbuch, Anna Franchi, Franca Cohen Gottlieb, Lucília Bechara Sanchez e 
Manhucia Perelberg Liberman, e consultoria de Luiz Henrique Jacy Monteiro. 
O objetivo central do trabalho é analisar o papel da coleção na matemática 
escolar, no período da Matemática Moderna. 

A dissertação de mestrado de Silva (2007)109, tem o objetivo de analisar  
como Osvaldo Sangiorgi, fundador do primeiro grupo de estudos de educa-
ção matemática brasileiro, o GEEM, defensor da introdução do Movimento 
da Matemática no Brasil e autor do primeiro livro didático de matemá-
tica moderno para o ensino ginasial,  “apropriou-se do livro ‘O Fracasso 
da Matemática Moderna’, de Morris Kline, após 15 anos do Movimento da 
Matemática Moderna no Brasil” (p. 121), buscando “identificar os argumentos 
nos quais se baseou para diante do declarado ‘fracasso’ continuar a divulgar 
a Matemática Moderna até a década de 80” (p. 121) . Segundo a autora, isto 
ocorreu pelo fato de Osvaldo Sangiorgi considerar vários” pontos positivos 
surgidos com o Movimento, entre eles: a mobilização de inúmeros docen-
tes nos cursos presenciais e pela TV, promovidos pelo Grupo de Estudos do 

108 VILLELA, L. M. A. “GRUEMA”: Uma contribuição para a História da Educação Matemática 
no Brasil. Tese de doutorado UNIBAN – SP, 2009.

109 SILVA, V. Osvaldo Sangiorgi e “O fracasso da matemática moderna” no Brasil. 2007. 
161f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – CCET, Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2007.
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Ensino da Matemática – GEEM, e a motivação dos estudantes apreciada nas 
participações das Olimpíadas de Matemática” (p. 9) 

Considerações finais
Os estudos acadêmicos sobre História da Educação Matemática brasi-

leira que tomam como objeto diferentes facetas do ensino de nível secundário, 
produzidos desde a década de 1980, e que foram referenciados por trabalhos 
apresentados no I ENAPHEM, nos apontam para a grande quantidade de tra-
balhos que centram sua atenção no século XX e em seus grandes marcos, em 
particular no Movimento da Matemática Moderna. A oposição entre o “novo” 
e o “velho”, parece ainda permanecer, mesmo em estudos que tomam por tema 
instituições específicas. A localização e constituição de novas fontes, associa-
das ao uso de autores de diferentes correntes historiográficas, no entanto, tem 
propiciado novas e diferenciadas escritas da história do ensino secundário de 
matemática brasileiro tanto sobre grandes marcos, como de outros momentos 
históricos, que começam a ser referenciados. 

Em um desses estudos, Cardoso (2009)110, toma como objeto as “ten-
dências para o ensino de Matemática no nível médio atual” (p. ix), a partir 
da análise de “alguns discursos veiculados pelo Governo Federal brasileiro, 
publicados como orientações para os docentes deste nível de ensino” (p. ix) 
, produzidos de acordo com a legislação educacional posterior à LDB/96. Os 
discursos analisados foram: os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, os 
PCNEM/99 e o seu complemento, os PCNEM+/02 e em sua posterior refor-
mulação, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio/06.  XXI. Em sua 
análise a autora caracteriza a “Tendência Utilitarista, inserida na ideologia da 
Racionalidade Técnica” (p. 35), aliada às vertentes política, social e econômica 
do liberalismo atual, como o modo de pensamento que “uniformiza e homo-
geneíza os comportamentos e pensamentos na sociedade” (p. 156).

110 CARDOSO, V. C..A cigarra e a formiga: uma reflexão sobre educação matemática bra-
sileira na primeira década do século XXI. Tese (Doutorado em Educação), Universidade 
de Campinas – UNICAMP, 2009.
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5.4. A formação de professores que ensinam 
matemática vista historicamente

Maria Cristina Araújo de Oliveira – UFJF, MG

Este texto apresenta histórias construídas sobre a formação de profes-
sores que ensinam Matemática no Brasil, que foram referenciadas em tex-
tos publicados nos Anais do I ENAPHEM, realizado em 2012. É importante 
ressaltar que estas não são as únicas referências acerca do tema, mas foram 
selecionadas a partir de levantamento das bibliografias contidas nos artigos 
dos referidos Anais, que narram histórias da formação de professores de 
Matemática no Brasil. Nesse apanhado, identificamos 14 referências que, por 
seus títulos, apresentam histórias sobre a formação de professores que ensi-
nam Matemática. Na tabela do Anexo 3 detalhamos os quatorze estudos que 
serão descritos e analisados a seguir. 

Para efeito da descrição e com base na análise dos trabalhos encontra-
dos, definimos dois núcleos de tratamento da formação de professores: os que 
examinam a história de disciplinas que compõem currículos de cursos de for-
mação inicial de professores de Matemática, e os que tratam essa formação 
numa perspectiva mais abrangente. Os textos analisados retratam contextos 
locais diversos e embora abarquem períodos históricos variados, de maneira 
geral, tomam como marco inicial de suas investigações momentos de criação 
ou surgimento dos cursos. 

Os trabalhos que examinam historicamente disciplinas que compõem o 
currículo tratam do ensino de Cálculo Diferencial e Integral, relativamente ao 
conhecimento matemático, e de História da Matemática e de Metodologia de 
Ensino, disciplinas que incorporam outros elementos para além do conheci-
mento matemático.

O estudo histórico do ensino de Cálculo Diferencial e Integral, nas déca-
das de 1970 e 1980, para licenciandos em Matemática na Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF), é objeto da dissertação de mestrado de Raad – História 
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do ensino de Cálculo Diferencial e Integral: a existência de uma cultura, defen-
dida em 2012. Utilizando-se de atas do departamento de Matemática desta 
instituição, de notas de aula de um professor que atuou na disciplina por mais 
de uma década, de caderno de aluno desse professor, de livros de Cálculo 
Diferencial e Integral utilizados como referências bibliográficas, o autor iden-
tifica uma cultura de ensino da disciplina, que em grande medida ainda se 
mantém no ensino superior brasileiro. 

Os elementos desta cultura de ensino são sintetizados pelo autor em: 
rigor, reprovação, pré-requisitos, aplicações, sequência didática função – limite 
– derivada – integral, treinamento. Relativamente à dinâmica da prática peda-
gógica se encontra o dilema de dosar uma apresentação mais formal ou “rigo-
rosa” do conteúdo com as aplicações, e ainda exercer treinamento operacional 
para os conceitos de derivada e integral, particularmente. A sequência didática 
função – limite – derivada – integral, em grande medida ancorada na aritme-
tização da Análise do século XIX, parece criar conforto para os professores já 
que do ponto de vista da apresentação formal dos conceitos essa é a sequência 
lógica. Essa sequência também destaca a necessidade de pré-requisitos para o 
aprendizado, o que auxilia na construção de justificativas das dificuldades dos 
estudantes e do fracasso em termos de aprovação. A reprovação, uma perma-
nência na vida acadêmica, confere à disciplina Cálculo Diferencial e Integral a 
chancela de qualidade. A relação direta entre um curso “forte” e o alto índice 
de reprovação na disciplina parece ser uma herança em práticas atuais.

O trabalho de Oliveira (2009) desenvolvido em nível de dissertação de 
mestrado, intitulado Uma disciplina, uma história: Cálculo na Licenciatura em 
Matemática da Universidade Federal de Sergipe (1972-1990) apresenta a traje-
tória histórica da disciplina Cálculo Diferencial e Integral no contexto sergi-
pano dialogando com os ensinos dessa disciplina, não em termos de rubrica 
mas de conteúdos equivalentes, na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo, criada em 1934, e na FNFi (Faculdade Nacional de 
Filosofia) no Rio de Janeiro, criada em 1939, buscando estabelecer possíveis 
influências dessas instituições, que são pioneiras na formação específica de 
professores de Matemática no Brasil. As fontes utilizadas no trabalho são: pla-
nos de aula, atas, resoluções, relatórios, livros didáticos e relatos orais.

A análise que a autora realiza dos livros que subsidiaram o ensino de 
Cálculo Diferencial e Integral no período investigado, permite verificar a 
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movimentação e as transformações quanto à metodologia, à distribuição dos 
conteúdos, à aplicação dos exercícios e consequentemente ao uso que os pro-
fessores da disciplina fizeram deles, pela confrontação com outras fontes tais 
como planos de aula e relatos orais. 

Oliveira (2009) pondera que houve constância no modelo de licenciatura 
na UFS e que a preparação dos licenciandos a partir da disciplina de Cálculo, 
reduzia-se à habilidade de calcular e demonstrar fórmulas, “contribuindo em 
pouco para a formação de um futuro professor, embora seja este professor de 
Matemática” (p. 165).

O estudo de Fragoso (2011) trata da trajetória histórica da disciplina de 
História da Matemática no Curso de Licenciatura em Matemática da UFJF. A 
dissertação, intitulada – História da Matemática: uma disciplina do curso de 
Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora,  deu ori-
gem ao artigo de autoria de Oliveira e Fragoso (2011) – História da Matemática: 
história de uma disciplina, no qual os resultados da pesquisa estão sintetizados 
e mais profundamente analisados. 

O estudo investiga a trajetória da disciplina História da Matemática exa-
minada por meio de atas do departamento de Matemática da UFJF, planos de 
curso de professores, trabalhos de alunos e entrevistas com professores da dis-
ciplina. Essa vai se transformando de uma disciplina de Matemática, voltada 
ao aprendizado de Matemática a partir de contextos históricos específicos, em 
história do conhecimento matemático e posteriormente incorpora, para além 
do conhecimento da história da matemática, o estudo de produções históricas 
acerca do ensino de Matemática no Brasil. 

Esse percurso da disciplina parece estar estreitamente vinculado à for-
mação do corpo docente. Assim, à medida em que professores com formação 
em Educação Matemática assumem a disciplina, esta toma novas configu-
rações, voltando-se para o campo dos estudos históricos, abordando tanto a 
Matemática enquanto campo científico mas também enquanto saber escolar.

A tese de Ferreira (2009) intitulada Processo de Disciplinarização da 
Metodologia do Ensino da Matemática investiga a trajetória histórica da disci-
plina Metodologia do Ensino de Matemática, tomando como referência para a 
construção de fontes de pesquisa três instituições públicas de ensino superior 
do estado de São Paulo: a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade 



Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” (UNESP – Rio Claro). As diferentes rubricas desta disci-
plina – Didática Especial de Matemática, Prática de Ensino de Matemática sob 
a forma de estágio supervisionado e, finalmente, Metodologia do Ensino de 
Matemática – são reveladoras do processo de constituição desse campo disci-
plinar que atualmente é entendido como um dos principais pilares da forma-
ção de professores, particularmente de Matemática. 

As origens da disciplina se fundamentam em professores advindos de 
Institutos de Educação, muitas vezes sem curso superior. O que contribui 
para uma desvalorização inicial para com as disciplinas de cunho pedagógico 
ministradas em cursos de Licenciatura a partir da década de 1930. A mudança 
da Didática Especial para a Prática de Ensino, ocorrida nos anos 1960, não foi 
simplesmente de nomenclatura. A alteração pressupõe uma nova concepção 
para a formação de professores que buscava articulação entre a teoria e a prá-
tica, materializando-se com a criação dos Colégios de Aplicação. Na última 
fase da disciplina, então denominada Metodologia do Ensino de Matemática, 
esta perde seu caráter de fragilidade e assume a pluralidade de saberes e a apro-
priação de características de disciplinas de pós-graduação com “firme ligação 
com a pesquisa” (Ferreira, 2009, p. 146).

Por meio de diferentes fontes – programas, legislações, livros de texto e 
depoimentos de professores da disciplina – a autora identifica semelhanças 
entre o processo de disciplinarização da Metodologia do Ensino de Matemática 
e o percurso da área de pesquisa em Educação Matemática no Brasil, o que 
contribuiu para o caráter interdisciplinar da disciplina.  

Sobre a Matemática presente na formação do professor do ensino pri-
mário versa o livro A matemática na formação do professor do ensino primário 
em São Paulo, 1875-1930, que é resultado da tese de livre docência de Wagner 
Rodrigues Valente e foi publicada em 2011. Para a realização da pesquisa que 
deu origem ao livro, o autor dialoga com um variado espectro de referenciais 
teóricos e de fontes, dentre as quais destacamos: legislação escolar, livros didá-
ticos, arquivos escolares, provas e cadernos de alunos.

O ambiente de formação investigado é o das Escolas Normais e em ter-
mos de conclusão o autor sintetiza que no período estudado os conteúdos de 
ensino estavam apartados do como ensinar. Em termos do que aprendiam as 
normalistas, a ênfase estava em conteúdos do ensino secundário com caráter 
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propedêutico. Nas palavras de Valente (2011), na formação das futuras profes-
soras do Ensino Primário havia a predominância da cultura escolar secundária. 
As evidências da cultura escolar primária são percebidas por meio da utiliza-
ção de metodologias amparadas no método intuitivo.

Segundo o autor, a formação matemática do professor do ensino primário 
percorre um caminho dual: com movimentos de maior inclinação à uma for-
mação geral, de caráter enciclopédico e, outros, de valorização de uma cultura 
profissional. A inserção ou não da Trigonometria como um ramo em separado 
frente aos ensinos de Aritmética, Álgebra e Geometria é apontada como um 
indicador de uma ou outra tendência dessa formação.

Relativamente à formação do professor para o ensino de Matemática no 
ensino secundário, o artigo “Uma pesquisa sobre formação de professores de 
matemática”, de GAERTNER e BARALDI (2007), publicado nos Anais do IX 
ENEM, apresenta em termos de síntese alguns resultados de investigação sobre 
cursos de formação oferecidos pela CADES111. O artigo apresenta alguns tre-
chos de depoimentos de professores que participaram dos cursos da CADES, 
os quais tiveram papel fundamental na capacitação de professores para o exer-
cício da docência em Matemática num momento em que eram poucas as ins-
tituições que ofereciam licenciaturas e ainda menor o número de professores 
licenciados em Matemática. Os depoimentos revelam a importância desses 
cursos no contexto educacional brasileiro das décadas de 1950 e 1960.

A tese de doutorado de Martins – Salandim (2012) – A Interiorização dos 
Cursos de Matemática no Estado de São Paulo: Um exame da década de 1960 – 
analisa o movimento de criação de cursos de Matemática no interior do estado 
de São Paulo na década de 1960, período de expansão de cursos superiores no 
Brasil. Discute também concepções de formação de professores presentes em 
depoimentos e nas legislações da época. O enfoque metodológico principal é 
o da História Oral. 

Em termos de conclusão a autora destaca que os cursos criados naquele 
período buscavam aproximar-se do modelo pré-existente na USP – São Paulo, 
ou seja, um curso que enfatizava a formação matemática, o bacharelado. Os 
cursos não tinham uma intenção explícita de formar os professores que atu-
ariam no ensino secundário. De outra parte, rendiam-se às exigências legais 

111 CADES – Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário



e do contexto socioeconômico que possibilitava maior oferta de trabalho no 
campo do ensino.

A pesquisa de doutorado de Bertani (2012), Formação de professo-
res de matemática: um estudo histórico comparativo entre Bahia e Portugal 
(1941-1968), adota a perspectiva de que conhecer outras culturas permite 
uma melhor compreensão da própria história. Dessa forma, desenvolve um 
estudo comparativo entre a formação de professores de matemática na Bahia 
e em Portugal, cujo período compreendido corresponde a marcos baiano e 
brasileiro, respectivamente. O ano de 1941 foi o da criação da Faculdade de 
Filosofia da Bahia que abrigava o curso de Matemática; já o ano de 1968 impri-
miu transformações políticas, culturais que marcaram a história brasileira. 
Entre outras ações do governo militar de então, esse foi o ano de implantação 
da Reforma Universitária. 

No âmbito das similaridades entre os dois contextos analisados identi-
ficam-se que os regimes autoritários – no Brasil correspondendo ao Estado 
Novo e ao regime militar, com um interstício democrático de 1946 a 1963; 
e em Portugal, ao regime Salazarista de 1933 a 1974 que compreende todo o 
período da pesquisa, imprimiram na formação de professores características 
alinhadas ao contexto político vigente. São emblemáticos os casos de professo-
res de Matemática demitidos de seus postos em função de suas ideias políticas, 
em particular mencionamos Bento de Jesus Caraça, em Portugal. No Brasil, a 
não realização do VI Congresso Nacional sobre o Ensino de Matemática foi 
atribuída ao regime ditatorial, segundo a professora Martha Dantas, expoente 
destes eventos voltados aos professores de Matemática brasileiros. (Pereira 
2005 apud Bertani 2012, p. 141). Assim, a autora sintetiza:

Podemos refletir que de diferentes modos, tanto no Brasil quanto em Portugal 
havia uma política educacional conservadora e nacionalista. O papel de regu-
lação e controle por parte do Estado não conseguiu, no entanto, que todos os 
professores se resignassem a uma absoluta massificação de práticas, nem à 
aceitação passiva do seu papel de agentes de normalização de pensamentos e 
comportamentos (Bertani 2012, p. 142).

Em termos do conhecimento matemático veiculados nesses dois contex-
tos Bertani (2012) destaca que havia similaridade e a principal diferença indica 
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que a formação em Portugal incluía saberes voltados a outras categorias profis-
sionais tais como: os desenhos (rigoroso, de máquinas e topológicos), a astro-
nomia e a geodésia. Além disso, cabe destacar a semelhança dos programas 
das disciplinas dos cursos de Matemática da Bahia com os de São Paulo, mais 
especificamente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.

O modelo para a formação de professores em ambos os casos consistia de 
uma formação em Matemática, de 3 anos no Brasil e de 4 anos em Portugal, 
complementada por um formação didática de 1 ano no Brasil e de 2 anos em 
Portugal. A parte pedagógica entendida específica para a formação do profes-
sor nos dois contextos apresentava diferenças de concepção que podiam ser 
vistas inclusive na denominação das seções ou cursos responsáveis pelas disci-
plinas: em Portugal – “Secção Pedagógica”, na Bahia – “Curso de Didática”. A 
conclusão de Bertani em relação à essas diferenças de concepção é que 

As práticas docentes tinham representações diferenciadas: enquanto na Bahia 
havia uma relação entre teoria e prática, em Portugal a relação era unívoca, ou 
seja, um modelo de formação em que a prática não era trazida para as aulas 
teóricas. (Bertani 2012, p. 142). 

A pesquisa de Cury (2011) – Uma História da Formação de Professores de 
Matemática e das Instituições Formadoras do Estado do Tocantins – aborda his-
toricamente a formação de professores de Matemática no Estado do Tocantins. 
Por meio da análise da estrutura física dos estabelecimentos, do perfil de dis-
centes e de docentes, das motivações político-administrativas e sociais reali-
zou sua pesquisa, utilizando-se da História Oral como metodologia central. 

Levando-se em conta as particularidades do contexto educacional tocan-
tinense, diante da criação recente do estado em 1998, do processo de migração 
de professores, de influências políticas, registra-se o caráter de improviso na 
condução dos cursos, de carências, urgências e transitoriedades como prin-
cipais características da formação de professores de Matemática praticada no 
estado.

A formação de professores de Matemática no estado do Maranhão é o 
objeto de investigação de Fernandes (2011) em sua tese de doutorado – Sobre a 
formação de professores de matemática no Maranhão: cartas para uma cartogra-
fia possível. Utilizando-se da metodologia da História Oral, a autora realizou 



entrevistas com professores de três instituições públicas do ensino superior 
maranhense que atuaram na implantação ou na elaboração dos primeiros 
cursos de licenciatura em Matemática no estado. Foram também utilizados 
registros escritos. O texto foi organizado por uma sequência de cartas trocadas 
entre a autora e um personagem fictício. 

A criação da primeira universidade pública no estado do Maranhão se 
deu no final da década de 1960, período em que alguns estados brasileiros 
já passavam por um processo de expansão do ensino superior, referenciado 
pela Reforma Universitária. Embora a necessidade de um curso de Matemática 
viesse, sobretudo, das demandas da educação básica e das exigências legais pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971, que passou a exigir a 
formação específica em licenciatura para o exercício do magistério nos 1º e 2º 
graus, o curso criado em 1969 teve inicialmente o foco na formação de mate-
máticos, atendendo à composição do departamento de Matemática da univer-
sidade recém-criada. O modelo de formação implantado teve como referência 
o curso de Matemática da universidade do Ceará, da qual vieram quatro dos 
primeiros professores do curso maranhense. Para Fernandes a implantação do 
curso se caracterizou sinteticamente da seguinte forma:

A inexistência de planejamento prévio na implantação do curso de 
Licenciatura Plena em Matemática na Universidade Federal [do Maranhão] 
requer dos colonizadores [os primeiros professores do curso] a busca por 
estratégias de sobrevivência diante do caos que a urgência e a carência (mani-
festados na falta de professores, na ausência de dependências físicas adequa-
das, bem como de uma biblioteca com acervo mínimo voltado para a área 
das Ciências Exatas) lhes impunham: convocar alunos da primeira turma do 
curso de Matemática para ministrar aulas em turmas de períodos iniciais; 
produzir, eles mesmos, apostilas para os alunos; e dividir o espaço da sala 
de aula com outros professores, atendendo duas ou mais turmas ao mesmo 
tempo. As atividades do curso foram sendo desenvolvidas à base de improvi-
sação. (Fernandes 2011, p. 353)

Posteriormente na década de 1990 ocorreu uma expansão dos cursos de 
formação de professores de Matemática no Maranhão, tais cursos estiveram 
ligados a diferentes projetos federais como o Programa de Capacitação de 
Docentes – PROCAD – e o Programa de Qualificação de Docentes – PDQ. 
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Esses cursos têm características bastante distintas daquelas do primeiro curso 
maranhense. Nesses programas especiais a formação ocorria na modalidade 
parcelado/intensivo, e o foco era a atuação em sala de aula, contudo num con-
texto de poucas condições para a realização de uma formação de qualidade. 
Em contrapartida os resultados estatísticos conferem sucesso aos programas já 
que os índices de diplomação são altos.

O livro Memórias do Curso de Licenciatura em Matemática da Unemat 
de Barra do Bugres de Dalcin et. al. (2012) apresenta as memórias do referido 
curso situando-o no contexto da formação de professores de Matemática do 
Mato Grosso. Um conjunto de faculdades situadas em várias cidades do Mato 
Grosso tornou-se a Universidade Estadual do Mato Grosso (Unemat) em 1993. 
Nesse mesmo ano o curso de Matemática tem início em 3 campi da Unemat 
mas foi criado em Barra do Bugres somente em 1999. Na Universidade Federal 
do Mato Grosso já havia o curso de Matemática desde 1966, contudo, segundo 
Bampi (2000 apud Dalcin et. al. 2012) a Unemat surgiu com a intenção de 
fomentar a formação de professores no Estado do Mato Grosso diante o qua-
dro de extrema necessidade. O registro das memórias ocorreu a partir de fon-
tes diversificadas que foram construídas, analisadas e articuladas em textos no 
âmbito de um projeto de pesquisa que reuniu alunos e professores da Unemat 
em subprojetos articulados. 

Analisando historicamente a formação de professores de Matemática no 
período do chamado Movimento da Matemática Moderna (MMM), encontra-
mos um capítulo que trata do tema – A formação de professores em tempo de 
revolução curricular que foi elaborado por Pinto e Fischer (2011) e integra o 
livro O Movimento da Matemática Moderna: história de uma revolução curricu-
lar112. A obra reúne os resultados das pesquisas desenvolvidas pelo GHEMAT 
sobre o MMM, no âmbito do projeto de pesquisa O Movimento da Matemática 
Moderna nas escolas do Brasil e de Portugal: estudos históricos comparativos113. 

Tomando como introdução uma genealogia do professor de Matemática 
brasileiro, proposta por Valente (2008), as autoras resumem a caracterização 
de nossos ancestrais profissionais: 

112 Organizado por Oliveira, M. C. A.; Leme da Silva, M. C. e Valente, W. R. 1ª ed. Juiz de Fora 
– MG: Ed. UFJF, 2011.

113 O projeto de cooperação internacional Capes – Grices foi coordenado pelos professores 
Wagner Valente, pelo Brasil e José Manuel Matos, por Portugal.



nosso tataravô profissional praticava seu magistério ditando parte de sua obra 
didática voltada às aulas de artilharia e fortificações. Com a entrada da geo-
metria nos cursos jurídicos, os conteúdos matemáticos... alcançam a categoria 
de cultura geral necessária à formação dos bacharéis, médicos e engenheiros. 
Um novo perfil profissional é requerido do nosso bisavô profissional, como 
responsável pela elaboração de apostilas e pela fixação dos pontos pelos alu-
nos que frequentavam os cursos preparatórios. [...] A geração posterior, a do 
nosso avô profissional, surge nos anos de 1930, com a criação das Faculdades 
de Filosofia, [...]. A substituição dos cursos preparatórios pelo sistema de 
ensino seriado, a proliferação de livros didáticos nacionais com nova orienta-
ção didático-pedagógica e a unificação da disciplina Matemática, [...] consti-
tuíram fatores que suscitaram uma nova agenda para as práticas profissionais 
do professor de Matemática do ensino secundário. (Pinto; Fischer 2011, p. 87 
-88)

Nosso pai profissional surge no contexto do MMM, num momento his-
tórico brasileiro de expansão do ensino secundário, ampliação do número de 
cursos de Licenciatura em Matemática, fixação do modelo de formação de 
professores cunhado por 3+1, no qual os três primeiros anos eram dedicados 
aos conteúdos específicos, como a Matemática, e no último ano a formação 
pedagógica. 

Segundo as autoras,

Os “pacotes formativos”, levados a efeito ao tempo do MMM, ..., ao mesmo 
tempo em que procuravam suprir lacunas do conhecimento matemático dos 
professores não licenciados, ..., investiram na ruptura desse modelo de for-
mação, passando a privilegiar uma cultura matemática alicerçada em uma 
nova matriz epistemológica, convencionada a partir dos avanços científicos 
e tecnológicos do período pós-guerra, que suscitava uma recomposição do 
conhecimento matemático do professor. (Pinto; Fischer 2011, p. 107)

Uma suposta neutralidade desses “pacotes formativos” ao que tudo 
indica conduziram a preparação dos professores em serviço “por um explícito 
divórcio entre a teoria matemática e a prática educativa, com uma ausência de 
discussão do pressuposto sedimentado na cultura escolar do ensino secun-
dário de que, para ensinar matemática, bastava apenas dominar o conteúdo 
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matemático.” (Pinto; Fischer 2011, p 107). Contudo há de se destacar ações 
de alguns professores ligados aos Grupos de Estudos, o GEEMPA é o princi-
pal exemplo, que incorporaram discussões e ações com base nas mudanças 
metodológicas requeridas pelo MMM. São significativas, para as discussões 
no âmbito da educação matemática que vão suceder o movimento, as influên-
cias das ideias de Piaget, Dienes e Papy.

As autoras concluem que os cursos, sobretudo de formação continuada, 
chamados à época de reciclagem, capacitação ou treinamento, propiciaram, 
de um modo geral, “o diálogo entre a Matemática e a Educação, dinamizando 
a demanda pelo aperfeiçoamento profissional e ressignificando, nas décadas 
de 1960 e 1970, o campo da Educação Matemática como espaço fertilizador 
da formação de professores de Matemática no Brasil.” (Pinto; Fischer 2011, p. 
108)

Sobre a formação continuada de professores de Matemática, Fischer 
(2008), no artigo Formação de professores em tempos da matemática moderna: 
uma proposta de investigação histórica inicia uma análise histórico-compara-
tiva sobre as ações de três grupos de estudos criados ao tempo da Matemática 
Moderna no Brasil na década de 1960: o GEEM (Grupo de Estudos do Ensino 
da Matemática) de São Paulo, o GEEMPA (Grupo de Estudos sobre o Ensino 
de Matemática de Porto Alegre) de Porto Alegre e o NEDEM (Núcleo de 
Estudos e Difusão do Ensino da Matemática) do Paraná. O texto se utiliza da 
produção realizada até aquela altura sobre esse movimento para o exercício da 
comparação. Embora o artigo apresente várias questões para aprofundamento 
tais como “De que forma o racionalismo tecnicista, da então política vigente, 
interferiu nas ações de formação ou “capacitação” docente desenvolvidas nos 
Grupos?”; “Que influências sofreram, entre si, os três Grupos?” (Fischer, 2008, 
p. 670), a autora procura caracterizar as ações de cada um dos grupos a par-
tir de diferentes trabalhos. De forma bastante resumida pode-se dizer que o 
GEEM deu maior ênfase à introdução dos novos conteúdos – teoria dos con-
juntos, matrizes, geometrias com tratamentos vetoriais e por transformações; 
em detrimento às discussões de cunho metodológico. Enquanto o GEEMPA 
se destacou nas preocupações com os aspectos metodológicos, sobretudo pela 
influência dos trabalhos de Dienes. Já o trabalho do NEDEM, embora funda-
mental na disseminação das novas propostas, não atingiu o Estado do Paraná 
como um todo.



Considerações finais
As histórias produzidas sobre a formação de professores de Matemática 

no Brasil, aqui tratadas numa perspectiva macro, revelam um cenário con-
traditório como é característico em nosso país. Por um lado grande parte dos 
primeiros cursos toma como referência modelos de formação que não tem 
como foco a atuação docente na educação básica, mas sim na universidade; 
para isso as referências são externas e contam sempre com a importação, em 
nível nacional ou internacional, de modelos estabelecidos e tidos como padrão 
de qualidade na cultura acadêmica. É o caso, por exemplo, dos cursos da USP 
e da UFC114 tomados como referência para várias instituições federais.

De outra parte, ainda em nível macro, tais cursos não atendem às neces-
sidades advindas do cotidiano escolar e nesse sentido outras modalidades de 
formação são oferecidas sem que se identifique um processo de construção 
efetivo de um novo modelo para atender à realidade educacional brasileira.

A história produzida acerca da formação de professores de Matemática 
ao tempo do MMM, embora reforce a contradição apontada anteriormente, 
revela uma faceta pouco evidenciada em estudos anteriores sobre a importân-
cia dessas formações para o diálogo e as novas proposições para o ensino da 
Matemática no Brasil.

As pesquisas que abordam os conteúdos ou disciplinas que integram a 
formação do professor de Matemática revelam essa mesma contradição. O 
Cálculo Diferencial e Integral, disciplina fortemente identificada com a for-
mação matemática propriamente dita, revela uma permanência e uma esta-
bilidade diferente de outras disciplinas mais voltadas à formação pedagógica 
como a Metodologia de Ensino ou que tenham potencialidades para articular 
conhecimentos específicos de matemática com conhecimentos necessários 
para atuação docente como a História da Matemática. 

A síntese desses trabalhos já desenvolvidos indica: a necessidade de divul-
gar as histórias já produzidas sobre a formação de professores de Matemática 
entre os atuais e, sobretudo, os futuros professores, e também a necessidade 
de novas investigações que deem continuidade tanto aos trabalhos regionais 
quanto às investigações sobre as disciplinas que compõem o curso de forma-
ção de professores de Matemática.

114 Universidade Federal do Ceará.
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ANEXO 1
A aritmética escolar no ensino primário brasileiro: 1890 – 1946.
A Aritmética Escolar no Ensino Primário Brasileiro: 1890 – 1946.
A cigarra e a formiga: a hermenêutica de profundidade como proposta de 
método de pesquisa em Educação Matemática.
A Cigarra e a Formiga: uma reflexão sobre a Educação Matemática brasileira 
da primeira década do século XXI.
A Comissão Nacional do Livro Didático após 1945 e os livros de matemática 
aprovados para uso no ensino secundário.
A Comissão Nacional do Livro Didático durante o Estado Novo (1937- 1945). 
“A Conquista”: Uma História da Educação à Distância pela Televisão e o 
Movimento da Matemática Moderna no Brasil. 2009.
A criação da disciplina escolar no Brasil e seu primeiro livro didático.
A educação nas constituições brasileiras: texto e contexto. 
A Escola Normal no Sul do Estado de Mato Grosso (1930-1950). 
A Estatística e sua história: uma contribuição para o ensino da Estatística 
Aplicada à Educação. 
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A estratégia da produção e circulação católica do projeto editorial das coleções 
de Theobaldo Miranda Santos: (1945-1971). 
A formação de professores na Escola Normal Joaquim Murtinho. 
A formação dos engenheiros militares: Azevedo Fortes, Matemática e o ensino 
de Engenharia Militar no século XVIII em Portugal e no Brasil. 
A formação universitária do professor: o Instituto de Educação da Universidade 
de São Paulo (1934-1938)
A geometria e o desenho no ensino primário paulista, 1893-1921.
A Geometria Escolar e o Movimento da Matemática Moderna: em busca de 
uma nova representação.
A História dos Grupos Escolares no Espírito Santo.
A Imersão em um Mundo Mágico e Maravilhoso: um estudosobre a obra lite-
rário-educacional de Mario Tourasse Teixeira.
A importância da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no Norte de Minas. 
A institucionalização da Escola Normal no Brasil (1870 – 1910). 
A Interiorização dos Cursos de Matemática no Estado de São Paulo: Um exame 
da década de 1960
A interiorização dos cursos de matemática no estado de São Paulo: Um exame 
da década de 1960.
A matemática da Reforma Francisco Campos em ação no cotidiano escolar.
A matemática do colégio: livros didáticos para a história de uma disciplina. 
A Matemática do Curso Complementar da Reforma Francisco Campos
A Matemática do curso secundário na Reforma Gustavo Capanema.
A Matemática Moderna na UFRGS: o protagonismo dos professores da 
universidade. 
A Matemática Moderna nas escolas do Brasil e Portugal: contribuições para a 
história da educação matemática.
A Matemática Moderna nas escolas do Brasil e Portugal: primeiros estudos.
A Matemática Moderna no Brasil: As primeiras experiências e propostas de 
seu ensino.
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A matemática na formação do professor do ensino primário em São Paulo, 
1875-1930.
A metodologia da Aritmética nas Anotações de Aulas de Lourenço Filho. 2009.
A modernização pedagógica da Matemática no Brasil e em Portugal: aponta-
mentos para um estudo histórico-comparativo.
A prática da geometria prática no ensino primário: subsídios para uma histó-
ria disciplinar. 
A Prática Pedagógica do Professor de Didática.
A produção oficial do Movimento da Matemática Moderna para o ensino pri-
mário do estado de São Paulo (1960-1980).
A Produção Oficial do Movimento da Matemática Moderna para o Ensino 
Primário do Estado de São Paulo.
A reforma Francisco Campos e a modernização nacionalizada do ensino 
secundário. 
A relação entre o lógico e o histórico no ensino da matemática elementar.
A Reorganização da Matemática Escolar do Colégio em tempos do Movimento 
da Matemática Moderna.
A trajetória e a contribuição dos professores de matemática para a moder-
nização da matemática nas escolas de Vitória da Conquista e Tanquinho 
(1960-1970).
A Universidade Reformada: o golpe de 1964 e a modernização do ensino 
superior: 
Alguns Modos de Ver e Conceber o Ensino da Matemática no Brasil.
Analisando imagens: um ensaio sobre a criação de fontes narrativas para com-
preender os Grupos Escolares.
Análise da Arithmetica Escolar de Ramon Roca Dordal.
Apontamentos para a História da Escola de Engenharia de Pernambuco. 
Aritmética da Emília (1935): matemática para (não) matemáticos.
Articulação de entes matemáticos na construção e utilização de instrumentos 
de medida do século XVI.
As 2 histórias da universidade 1966 e 1978. 
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As políticas públicas e o movimento da matemática moderna no Brasil. 
Aspectos gerais da história do ensino da Matemática no Brasil. 
Avaliação dos Cursos de licenciatura do centro universitário de Dourados: 
segundo os egressos do período 1971 a 1982. 
Cidade Média e região: o significado de Montes Claros no Norte de Minas. 
Ciência, Educação e Sociedade: o Caso do Instituto Brasileiro de Educação, 
Ciência e Cultura (Ibecc) e da Fundação Brasileira de Ensino de Ciências 
(Funbecc).
Circulação e apropriação do ideário do Movimento da Matemática Moderna 
nas séries iniciais: as revistas pedagógicas no Brasil e em Portugal.
Circulação e apropriação do ideário do Movimento da Matemática Moderna 
nas séries iniciais: as revistas pedagógicas no Brasil e em Portugal.
Contribuições da CADES para a Educação (Matemática) Secundária no Brasil: 
uma descrição da produção bibliográfica (1953-1971).
Contribuições para a História dos Raios Cósmicos no Brasil. Ciência e 
Sociedade. 
Cotidiano e práticas salesianas no ensino de matemática entre 1885-1929 no 
Colégio Liceu Coração de Jesus de São Paulo: construindo uma história.
Curso de Madureza – Matemática pela televisão. Décadas de 1960 e 1970.
Curso de Pedagogia no Brasil: história e formação com pedagogos primordiais. 
Curso de Pedagogia no Brasil: história e identidade. 
Da Corte à Província, do Império à República, do Liceu de Goiás ao Colégio 
Pedro II: dinâmicas de circulação e apropriação da matemática escolar no 
Brasil (1856-1918). 
Da palmatória à lanterna mágica: a Escola Normal da Província do Rio de 
Janeiro entre o artesanato e a formação profissional (1868-1876)
Da régua e do compasso: as construções geométricas como um saber escolar 
no Brasil. 
De uma semente mais de mil árvores: elementos do movimento da matemática 
moderna no Ginásio Mairi (1967-1975).
Difusão de materiais para o ensino primário da aritmética na exposição peda-
gógica do Rio de Janeiro (1883).



Do Instituto de Educação à Faculdade de Filosofia da Universidade de São 
Paulo. 
Duas práticas pedagógicas na formação de professores brasileiros na década de 
1930: livros e cadernos. 
Educação e Modernidade: a Estatística como estratégia de conformação do 
campo pedagógico brasileiro (1850-1930). 
Educação matemática na CENP: um estudo histórico sobre condições institu-
cionais de produção cultural por parte de uma comunidade de prática.
Edward Lee Thorndike e a Conformação de Um Novo Padrão Pedagógico para 
o Ensino de Matemática (Estados Unidos, Primeiras Décadas do Século XX).
Ensaios sobre o Ensino em Geral e o de Matemática em Particular, de Lacroix: 
análise de uma forma simbólica à luz do Referencial Metodológico da 
Hermenêutica de Profundidade.
Ensino de Matemática: iniciativas inovadoras no Centro de Ensino de Ciências 
da Bahia (1965-1970).
Ensino de Matemática: iniciativas inovadoras no Centro de Ensino de Ciências 
da Bahia (1965-1969).
Ensino primário do Estado de São Paulo (1960-1980).
Ensino Superior e universidade no Brasil. 
Escola Normal da Praça: o lado noturno das luzes. 
Escola normal: o projeto das elites brasileiras para a formação de professores.
Escolas normais no século XIX: um estudo comparativo. 
Essais sur l’histoire da l’enseignement des mathématiques, particulièrement 
em France et en Prusse.
Estudo da Modernização da Matemática no Colégio Batista Conquistense. 
Euclides Roxo e a constituição da educação matemática no Brasil.
Euclides Roxo e a modernização do ensino da matemática no Brasil.
Euclides Roxo e o movimento de reforma do ensino de Matemática na década 
de 30. 
Euclides Roxo: engenheiro, professor, intelectual e educador matemático.
FAFIL: seus ideais e o seu compromisso, suas necessidades, seus valores. 
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Formação de professores de matemática: um estudo histórico comparativo 
entre Bahia e Portugal (1941-1968). 2012.
Formação de professores em tempos da matemática moderna: uma proposta 
de investigação histórica. 
Geometria: do arquivo da Estela à sala de aula.
GRUEMA: Uma contribuição para a História da Educação Matemática no 
Brasil.
Grupo Escolar Barnabé – Santos: A presença do método intuitivo no ensino de 
aritmética na escola primária entre os anos de 1938 à 1948.
História da Educação Matemática: interrogações metodológicas. 
História da Educação no Brasil (1930/1973).
História da educação no Brasil: a constituição histórica do campo (1880-1970). 
História da escola normal no estado do Mato Grosso: implantação e consoli-
dação no sul do estado. 
História da matemática na Bahia: Uma curiosidade. 
História da Matemática: história de uma disciplina.
História da Matemática: uma disciplina do curso de Licenciatura em 
Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora.
História do ensino de Cálculo Diferencial e Integral: a existência de uma 
cultura
História do ensino em Mato Grosso. 
Histórias e Práticas de um Ensino na Escola Primária: marcas e movimentos 
da matemática moderna.
Indícios do processo de modernização da matemática nas publicações da 
Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário – CADES 
(1953-1968).
Influência dos Professores Portugueses na Formação do Departamento de 
Matemática da Universidade Federal de Pernambuco.
Intégrale, Longueur, Aire de Henri Lebesgue. 
Introdução à história da Educação Matemática.



Lacroix e o Referencial Metodológico da Hermenêutica de Profundidade: um 
exercício de análise de formas simbólicas. 
Livros didáticos da matemática e as Reformas Campos e Capanema 
Manuais didáticos como forma simbólica: considerações iniciais para uma 
análise hermenêutica.
Manual para a formação de professores primários (1940 – 1960) e a conforma-
ção de práticas de ensino de leitura e escrita no Brasil.
Matemática e matemáticos na Universidade de São Paulo: italianos, brasileiros 
e bourbakistas (1934-1958).
Matemática e seu ensino no século XVII: dois ensaios. 
Matemática moderna no Brasil: avanço ou retrocesso?
Matemática Moderna: uma análise de pesquisas que investigam a temática. 
Matrizes e suas Cercanias: um estudo histórico a partir de livros didáticos de 
matemática. 
Memória da Cultura e da Educação em Mato Grosso do Sul. 
Memória da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1934-1964.
Memórias de ex-alunos do Colégio de Aplicação da Universidade da Bahia 
sobre o ensino de Matemática Moderna: a construção de uma instituição 
modernizadora. 2012.
Memórias do Curso de Licenciatura em Matemática da Unemat de Barra do 
Bugres. Cuiabá.
Montes Claros: breves apontamentos históricos, geográficos e descritivos. 
Movimento da Matemática Moderna no Brasil estudo da ação e do pensa-
mento de educadores matemáticos nos anos 60
Movimento da Matemática Moderna no Brasil: avanço ou retrocesso
Movimento da Matemática Moderna no Brasil: Avanço ou retrocesso?
Movimento da Matemática Moderna no Brasil: avanço ou retrocesso?.
Movimento da Matemática Moderna: Memória, Vaias e Aplausos.
No tempo em que normalistas precisavam saber estatística. 
Nos degraus da Rua do Hospício: histórias da Escola de Engenharia de 
Pernambuco (1895-1976). 
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Novos conteúdos e novas metodologias no Movimento da Matemática 
Moderna
O “velho” e “bom” ensino secundário: momentos decisivos.
O abandono do ensino da geometria no Brasil: causas e consequências.
O abandono do ensino de geometria: uma visão histórica
O Curso de análise matemática de Omar Catunda: uma forma peculiar de 
apropriação da análise matemática moderna. 
O Desenho como objeto de ensino: história de uma disciplina a partir dos 
livros didáticos luso-brasileiros oitocentistas. 
O ensino da Matemática no Rio Grande do Norte (1950- 1980): trajetória de 
uma modernização. 
O ensino de aritmética na escola nova: contribuições de dois escritos autobio-
gráficos para a história da educação matemática (Minas Gerais, Brasil, primei-
ras décadas do século XX).
O ensino de geometria nos grupos escolares do estado de São Paulo (1890 a 
1930).
O ensino de geometria nos grupos escolares do estado de São Paulo (1890 a 
1930).
O ensino do desenho na educação brasileira: Apogeu e decadência de uma 
disciplina escolar. 
O ensino intuitivo de aritmética e as cartas de Parker.
O Ensino Secundário no Império Brasileiro. 
O Estudo de Sistemas de Equações do Primeiro Grau um enfoque na resolu-
ção pelo método de Bézout no Tratado de Álgebra Elementar de José Adelino 
Serrasqueiro. 
O Movimento da Matemática Moderna em Escolas Técnicas Industriais do 
Brasil e de Portugal: impactos na cultura escolar.
O Movimento da Matemática Moderna nas Escolas de Vitoria da Conquista: 
uma analise do período de 1960-1970. 
O movimento da Matemática moderna no Brasil: avanço ou retrocesso.
O movimento da matemática moderna no Brasil: encontro de certezas e 
ambiguidades. 



O movimento da Matemática Moderna: história de uma revolução curricular.
O Nascimento da Matemática do Ginásio.
O que é número? Produção, circulação e apropriação da Matemática Moderna 
para crianças.
O School Mathematics Study Group e o Movimento da Matemática Moderna 
no Brasil.
Observatório das aulas? Livros escolares e pesquisa em história da educação. 
Os Compêndios das Matemáticas nos Estudos Secundários.
Os livros de Matemática durante a monarquia: Um breve roteiro. 
Os livros didáticos de matemática na escola secundária brasileira no século 
XIX.
Os programas de matemática do Colégio Pedro II: 1837-1932. 
Osvaldo Sangiorgi e “ O fracasso da matemática moderna” no Brasil.
Osvaldo Sangiorgi e o Movimento de Matemática Moderna no Brasil.
Paratextos editoriais e História da Educação Matemática: uma leitura de livros
Pequena Resenha Histórica da Montes Claros: 
Pernambuco, Ciência e Cultura – Recordações. 
Por uma nova arithmetica: o sistema métrico decimal como um saber escolar 
em Portugal e no Brasil oitocentistas. 
Por uma Matemática nova nas escolas secundárias. 
Por uma nova Arithmetica: o sistema métrico como um saber escolar em 
Portugal e no Brasil oitocentistas.
Por uma nova Arithmetica: o sistema métrico como um saber escolar em 
Portugal e no Brasil oitocentistas 
Positivismo e matemática escolar dos livros didáticos no advento da República. 
Positivistas e republicanos: os professores da Escola de Engenharia de Porto 
Alegre entre a atividade política e a administração pública (1896-1930). 
Possibilidades para a Articulação entre Teoria e Prática em Cursos de 
Licenciatura.
Práticas de numeramento, conhecimentos cotidianos e escolares em uma 
turma de Ensino Médio da Educação de Pessoas Jovens e Adultas.

Anexos       321



322       História da Educação Matemática no Brasil

Práticas escolares do Movimento da Matemática Moderna. 
Práticas, inovações, experimentações e competências pedagógicas das profes-
soras de Matemática no Colégio de Aplicação da Universidade da Bahia (1949-
1976). 2012.
Processo de Disciplinarização da Metodologia do Ensino da Matemática.
Professor Luiz de Barros Freire: uma vida, uma gloria, um centenário.
Quando fui professor de matemática no Lyceu de Goiânia...”: um estudo sobre 
a prática docente imersa nas permanências e mutações da cultura escolar na 
década de 1960.
Quatro visões iluministas sobre a educação matemática: Diderot, D’Alembert, 
Condillac e Condorcet.
Razão em números: a presença das estatísticas nos discursos educacionais 
divulgados na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (1944-1952). 
Reformas Educacionais: as manifestações da Escola Nova no Brasil (1920 a 
1946). 
Registros de Interações de Luiz Freire (Recife, 1896-1963) com o Contexto 
Francês de Ideias
Retraços da Educação Matemática na Região de Bauru (SP): uma história em 
construção. 
Rumos da pesquisa brasileira em educação matemática: o caso da produção 
científica em Cursos de Pós-Graduação.
Saberes em viagem nos manuais pedagógicos: construções da escola em 
Portugal e no Brasil (1870-1970).
Secção Científica de Matemática do CECIBA: propostas e atividades para 
renovação do ensino secundário de matemática (1965-1969).
Sobre a formação de professores de matemática no Maranhão: cartas para uma 
cartografia possível.
Synthesis. Researching into the History of Teaching and Learning Mathematics: 
The State of the Art.
Tempos de Império: a trajetória da geometria como um saber escolar para o 
curso primário.
Tempos Pré Modernos: A Matemática Escolar da década de 1950.



Traços Históricos do Ensino da Aritmética nas últimas décadas do século XIX: 
livros didáticos escritos por José Theodoro de Souza Lobo. 
Tradições Modernas: reconfigurações da matemática escolar nos anos 1960
Tradições modernas: reconfigurações da matemática escolar nos anos 1960. 
Trilhas na construção de versões históricas sobre o Grupo Escolar Eliazar 
Braga.
Trilhas na Construção de Versões Históricas sobre um Grupo Escolar.
Um Estudo da contribuição de livros didáticos de Matemática no processo de 
disciplinarização da Matemática escolar do Colégio
Um olhar histórico sobre as práticas avaliativas ao tempo do Movimento da 
Matemática Moderna.
Uma disciplina, uma história: Cálculo na Licenciatura em Matemática da 
Universidade Federal de Sergipe (1972-1990).
Uma história da educação matemática na Bahia. 
Uma história da educação matemática no Brasil.
Uma História da Formação de Professores de Matemática e das Instituições 
Formadoras do Estado do Tocantins. 
Uma História da Geometria Escolar no Brasil: de disciplina a conteúdo de 
ensino.
Uma história da matemática escolar no Brasil (1730-1930).
Uma história das leituras para professores: Análise da produção e circulação 
de saberes especializados nos manuais pedagógicos (1930-1971). 
Uma história do ensino primário em tempos de modernização da matemática 
escolar, Vassouras 1950-1969.
Uma pesquisa sobre formação de professores de matemática.
Vida de Professores de Matemática: (im)possibilidades de leitura.
Vocação matemática como reconhecimento acadêmico.
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ANEXO 2
Produção Autor / Título

Teses de 
doutorado

Zuin, E.S.L. – Por	uma	nova	Arithmetica:	o	sistema	métrico	como	um	saber	
escolar	em	Portugal	e	no	Brasil	oitocentistas. PUC/SP, 2007.
Villela, L. M. A. – “GRUEMA”:	Uma	contribuição	para	a	História	da	
Educação	Matemática	no	Brasil. UNIBAN, 2009.
Costa, D. A. – A	aritmética	escolar	no	ensino	primário	brasileiro:	1890	–	
1946. PUC/SP, 2010.
Arruda, J. P. – Histórias	e	práticas	de	um	ensino	na	escola	primária:	marcas	
e	movimentos	da	matemática	moderna. Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2011.
Souza, L. A. – Trilhas	na	construção	de	versões	históricas	sobre	o	Grupo	
Escolar	Eliazar	Braga. Universidade Estadual Paulista, 2011.
Borges, R. A. S. – Circulação	e	apropriação	do	ideário	do	Movimento	da	
Matemática	Moderna	nas	séries	iniciais:	as	revistas	pedagógicas	no	Brasil	e	
em	Portugal. UNIBAN, 2011.

Dissertações 
de Mestrado

França, D. M. A. A. – Produção	Oficial	do	Movimento	da	Matemática	
Moderna	para	o	Ensino	Primário	do	Estado	de	São	Paulo. PUC/SP, 2007.
Oliveira, J. C. S. – Grupo	Escola	Barnabé	–	Santos:	A	presença	do	método	
intuitivo	no	ensino	de	aritmética	na	escola	primária	entre	os	anos	de	1938	
a 1948. PUC/SP, 2009.
Barreiros, M. F. – O	ensino	de	geometria	nos	grupos	escolares	do	estado	de	
São	Paulo	(1890	a	1930). UNIBAN, 2011.
Salvador, H. H. F. – Uma	história	do	ensino	primário	em	tempos	de	
modernização	da	matemática	escolar,	Vassouras	1950-1969. Universidade 
Severino Sombra, 2012.

Capítulo de 
livro

Valente, W. R. – A	metodologia	da	Aritmética	nas	anotações	de	aulas	de	
Lourenço	Filho. Bastos, M. H. C.; Cavalcante, M. J. M. (Orgs.) O curso de 
Lourenço Filho na Escola Normal do Ceará. Campinas, SP: Alínea Editora, 
2009.
Arruda, J. P.; Flores, C.; Brigo, J. – A	matemática	nos	programas	oficiais	para	
o	ensino	primário	de	Santa	Catarina. Flores, C., Arruda, J. P. (ORGS). A 
Matemática Moderna nas escolas do Brasil e de Portugal: contribuições para a 
história da educação matemática. São Paulo: Annablume (2010).
Duarte, A. R. S.; França, D. M.; Villela, L. M. A.; Borges, R. A. S. – A 
Matemática	Moderna	para	crianças. Oliveira, M. C. A; Leme da Silva, M. 
C.; Valente, W.R. (ORGS). O Movimento da Matemática Moderna: história de 
uma revolução curricular. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2011. 

Artigos

Pais, L. C. – Traços	históricos	do	Ensino	da	Aritmética	nas	últimas	décadas	
do	século	XIX:	livros	didáticos	escritos	por	José	Theodor	de	Souza	Lobo. 
Revista Brasileira de História da Matemática, 2010.
Gomes, M. L. M. – O	ensino	de	aritmética	na	escola	nova:	contribuições	
de	dois	escritos	autobiográficos	para	a	história	da	educação	matemática	
(Minas	Gerais,	Brasil,	primeiras	décadas	do	século	XX). RELIME, 2011.
Valente, W. R. – Tempos	de	Império:	a	trajetória	da	geometria	como	
um	saber	escolar	para	o	curso	primário. Revista Brasileira de História da 
Educação, 2012.
Valente, W. R. – O	que	é	número?	Produção,	circulação	e	apropriação	da	
Matemática	Moderna	para	crianças. BOLEMA., 2012.



Textos em 
Anais

Valente, W. R. – O	ensino	intuitivo	de	aritmética	e	as	cartas	de	Parker. 
CBHE5, 2012.
Leme da Silva, M. C. – A	geometria	e	o	desenho	no	ensino	primário	
paulista,	1893-1921. VIII CLBHE, 2010.
Leme da Silva, M. C. – A	prática	da	geometria	prática	no	ensino	primário:	
subsídios	para	uma	história	disciplinar. ANPEd, 2010.
Pais, L. C. – Difusão	de	materiais	para	o	ensino	primário	da	aritmética	na	
exposição	pedagógica	do	Rio	de	Janeiro	(1883). VI CBHE, 2011.
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ANEXO 3
TRABALHOS ANALISADOS

1

BERTANI, J. A. Formação de professores de matemática: um estudo histórico 
comparativo entre Bahia e Portugal (1941-1968). 2012. Tese (Doutorado em Ens., Filos. 
e Hist. das Ciências) – Universidade Federal da Bahia/Universidade Estadual de Feira de 
Santana. Salvador,

2
CURY, F. G. Uma História da Formação de Professores de Matemática e das Instituições 
Formadoras do Estado do Tocantins. 2011. Tese (Doutorado em Educação Matemática). 
Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro,

3 DALCIN, A.; SILVA, A.; SANTOS, V. M.P.. Memórias do Curso de Licenciatura em 
Matemática da Unemat de Barra do Bugres. 2012. Cuibá: Editora KCM.

4
FERNANDES, D.N.. Sobre a formação de professores de matemática no Maranhão: 
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Por uma história da educação matemática 
como disciplina científica

Wagner Rodrigues Valente

O enorme crescimento de pesquisas que envolvem história da educação 
matemática é um fato. Pode ser constatado em diferentes instâncias: cursos, 
livros, artigos em revistas especializadas e, mais recentemente, em congressos 
nacionais e internacionais. O I ENAPHEM é evento emblemático desse pano-
rama. Mas, qual é o objetivo maior desse verdadeiro movimento? O que pre-
tendem os pesquisadores que têm se dedicado a investigar história da educação 
matemática? Por certo, produzir conhecimento. O que, de imediato, coloca 
como tarefa fundamental a busca do reconhecimento dessa produção no meio 
acadêmico, sobretudo. Noutros termos,  intenta-se transformar a história da 
educação matemática numa disciplina científica. Se assim é, quais seriam os 
desafios a serem vencidos? Para tentar responder a esta questão, de modo a 
melhor situar a elaboração do presente livro, caberia realizar um breve détour.
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Em meados do século XIX a explicação para o fracionamento da pro-
dução científica lançou mão de tese mais ampla relativa à divisão do trabalho 
social. Tal fato gerou a especialização, considerada indispensável para a ino-
vação, para a descoberta de novos conhecimentos (BLANCKAERT, 2006). A 
cada um, a cada pesquisa, um quinhão da realidade a conhecer. E a parcela da 
realidade escolhida, transforma-se no próprio campo de trabalho.  

De outra parte, hoje, a especialidade não mais representa o modo avançado de 
produção do conhecimento científico. A especialidade representou um tempo de 
divisão do conhecimento segundo uma distribuição dos objetos a conhecer, levando 
em conta a sua existência fenomenológica. Considere-se, como exemplo representa-
tivo, a postura de Comte, que tratava as ciências a partir da metáfora de uma árvore 
com vários ramos, tendo por tronco a filosofia, depositária do sentido e do futuro 
global dos saberes. Assim,  “os primeiros sociólogos partem do fato empírico (isto 
é, natural) da vida do homem em sociedade antes de pensar que o homem pro-
duz a sociedade para viver” (Maurice Godelier apud BLANCKAERT, 2006). Dessa 
maneira, a especialidade está a serviço de um modo de abarcar a realidade. Ela não 
implica procedimentos de problematização científica, como hoje isso é entendido. 
Refere-se a debruçar-se sobre uma fração da realidade empírica, fenomenológica, 
tendo por objetivo o conhecimento desse objeto, considerado uma parte do real. 

De modo geral, a pesquisa profissional atual é balizada por marcos dis-
ciplinares que dizem respeito muito menos a seu projeto de conhecimento 
e muito mais à suas modalidades de enquadramento: seu lugar no ensino 
superior, suas instituições e publicações de referência, suas normas técnicas 
(Blanckaert, 2006). Os diferentes campos científicos, disciplinares, não consti-
tuem, portanto, especialidades. Têm outra natureza.

Lamentar sobre a constituição atual do modo de produção das ciências – 
enfeixadas nas disciplinas científicas – é uma constante. E notas, por vezes de cará-
ter saudosista, parecem embasar as vontades de retornar a um tempo perdido – o 
tempo da especialidade – pois considera-se desaparecida a totalidade em dias atu-
ais. O tempo passado mostrava as especialidades integradas num projeto maior 
de conhecimento da realidade. A cada uma delas, uma fatia do real a conhecer. 
E a realidade era um todo cognoscível na soma de todas elas...  Era, pois hoje, “a 
cultura humanística está empobrecida porque ela não conta mais com o grão dos 
conhecimentos, para colocar em seu moinho, pois esses conhecimentos perma-
necem herméticos, fechados nas disciplinas científicas está privado da possibili-
dade de reflexão, de refletir sobre o que faz, sobre o sentido incontestavelmente 
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humano, político e social de seu desenvolvimento. Para onde caminha a ciência? É 
uma marcha cujo fim não conhecemos inteiramente. No entanto, é ela quem guia 
a aventura desconhecida de toda a humanidade” (MORIN, 2008, p. 50-51).

Considerando a caracterização mencionada acima, de modo brevíssimo, 
que distingue a especialidade – uma espécie de forma prévia de pensar os campos 
do saber, “fatias” recortadas da realidade, em que grupos irão debruçar-se para 
melhor conhecê-la; diferentemente da produção científica atual – caracterizada 
pela constituição e construção teórica de objetos de pesquisa, temática apro-
fundada na obra de BOUTIER, J.; PASSERON, J.-C.; REVEL, J. (orgs.) Qu’est-ce 
qu’une discipline? – poderíamos indagar sobre o caminhar da pesquisa em histó-
ria da educação matemática, considerando a riqueza da amostra presente dessa 
produção no I ENAPHEM, analisada minuciosamente nos capítulos deste livro. 
Como se apresenta, em termos de pesquisa científica atual, a história da edu-
cação matemática no Brasil? E, retomando a questão anteriormente colocada: 
quais os desafios a serem vencidos pela história da educação matemática, em seu 
trajeto rumo a constituir-se como disciplina científica?

De pronto caberia retomar ideias postas no Capítulo 1, que evidenciam 
o parentesco inicial da história da educação matemática com a História da 
Matemática. Ao que parece, mais precisamente, poder-se-ia dizer que a his-
tória da educação matemática apresenta-se como uma enteada da História da 
Matemática. Se for vista de outro modo, como filha natural, acaba por ser sub-
sumida por esta já clássica disciplina, plenamente estabilizada, com assento no 
currículo de formação de professores de matemática. 

Outra questão a considerar refere-se ao próprio campo da Educação 
Matemática. A história da educação matemática constitui uma dimensão desse 
campo? Uma especificidade dele? Conformado a partir da década de 1980 a 
Educação Matemática busca afastar-se da Educação e da Matemática. Erige 
problemas próprios, consolida-se em gigantescos eventos nacionais e inter-
nacionais, faz circular sua produção por numerosas revistas e pouco a pouco 
ganha espaços institucionais. Não será, portanto, dessa matriz que a história 
da educação matemática apresenta-se como uma dimensão de estudos. Muito 
mais perto está ela, como parente, em primeiro grau, da História.

Por certo polêmicas, essas considerações problematizam a própria história da 
educação matemática como campo de investigação. No entanto, chamam a atenção 
para os desafios da emancipação das pesquisas em história da educação matemática, 
em termos de seu reconhecimento como produtoras de conhecimento científico. 
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A maioridade da história da educação matemática, ao que tudo indica, 
terá como caminho a trilhar aquele de transformar-se da condição de especia-
lidade, seja da História da Matemática, da Educação Matemática, ou mesmo 
da História/História da Educação, para a plenitude de um campo científico, 
erigindo-se como uma disciplina. E para isso será necessária a ultrapassagem 
de objetos de pesquisa – que hoje, em boa medida, vêm sendo tomados do 
real empírico, de sua aparência fenomenológica (níveis escolares do ensino 
de matemática, conteúdos de ensino matemático, formação de professores de 
matemática, metodologias etc. são exemplos disso), como mostra o inventário 
realizado pelas autoras do Capítulo 2 – para a construção teórica de objetos de 
conhecimento. E nesse ponto, cabe melhor explicitar e enfatizar, como fazem 
as autoras Siomara Borba e Vera Teresa Valdemarin, ao indicarem que “o real 
empírico não é o objeto de conhecimento, mas o que se apresenta como objeto 
a ser conhecido é sempre o real que, de uma forma ou de outra, é um objeto 
carregado de teoria”. O que “implica a necessidade de revisão do significado do 
objeto a ser conhecido, objeto que é também ação educativa em suas diferentes 
e várias manifestações e a discussão de sua importância para a formação de 
professores e de pesquisadores” (2010, p. 23).

Assim, o avanço das pesquisas em História da educação matemática tem 
muito mais a ver com a elaboração de problemáticas de pesquisa para além dos 
objetos fenomenais, do que de ampliação de temáticas de estudo. Não se deve-
ria ampliar temáticas para abarcar o real, que apresenta uma imensidão delas. 
Pelo menos isso não deveria ser objetivo com vistas à consolidação do campo. O 
argumento para a transformação da história da educação matemática numa dis-
ciplina científica não se assenta na justificativa de que dever-se-ia ter um leque 
totalizante de todos os temas passíveis de realização de pesquisas em história da 
educação matemática. E, desse modo, quanto maior for esse leque, maior consis-
tência teria o campo. Muito ao contrário, ao que parece. A originalidade maior, 
que conta para o campo científico e sua afirmação, não está na temática ou na 
variedade infinita de temáticas; está na elaboração de problemáticas de pesquisa. 
Por certo esta é uma assertiva questionável, considerando-se o próprio movi-
mento da pesquisa: temáticas a cada tempo mais sofisticadas levam à elaboração 
de problemas de pesquisa mais e mais afastados dos objetos fenomenais. Esse 
consórcio movimenta e faz consolidar uma disciplina institucionalmente, na 
constituição de uma rede de pesquisadores, com problemáticas próximas, com 
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referências compartilhadas, com eventos e periódicos para a sua divulgação. De 
algum modo, esse é um tema presente no Capítulo 3.

De outra parte, a grande incidência de estudos apresentados na forma de 
especialidade, tomando temáticas por objetos de pesquisa, de algum modo, têm 
produzido um alargamento pela busca de materiais a serem transformados 
em fontes de pesquisa. E, neste caso, o avanço parece grande, considerando-se 
que é o trato teórico-metodológico que instrumentaliza o pesquisador para a 
coleta de seus dados. Novamente aqui, cabe mencionar, não serão os materiais, 
documentos e depoimentos fontes de pesquisa por si só. Essa é uma conclusão 
possível a que se pode chegar pela leitura do Capítulo 4 deste livro. 

Por fim, o que se pode concluir considerando-se os estudos que compõem 
o Capítulo 5? O texto mostra-nos que o movimento de constituição  da his-
tória da educação matemática como disciplina científica, está em marcha. De 
pronto, todos os aspectos que envolvem o enquadramento de especialidade da 
área, estão contemplados: todos os níveis de ensino e suas modalidades têm sido 
tomados para temas de estudo. As pesquisas não têm deixado para outros gru-
pos, de outras disciplinas, alheios à história da educação matemática, aspectos 
que envolvam a educação matemática. A chegada mais recente de estudos sobre 
história da educação matemática nos primeiros anos escolares é, ao que parece, o 
último bastião tomado à História da Educação, que pouca atenção vinha dando 
a esse nível escolar, em termos da presença dos ensinos de matemática. Desse 
modo, as histórias produzidas até o presente revelam muito mais a delimitação 
de um campo de especialidade, do que um campo científico. Este, de outra parte, 
vem sendo constituído no interior das temáticas e, pouco a pouco, vai ganhando 
contorno e autonomia de outras searas próximas, com a criação de problemá-
ticas originais, não elaboradas nem pela História da Matemática, pela História, 
pela História da Educação ou pela Educação Matemática.
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