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O III ENAPHEM – Encontro Nacional de Pesquisas em 
História da Educação Matemática, ocorreu entre os dias 
trinta e um de outubro e dois de novembro de 2016 com 
temática “História da educação matemática e forma-
ção de professores”. Desta vez, o evento foi realizado 
nas dependências do CEUNES – Centro Universitário do 
Norte do Espírito Santo – uma unidade da Universidade 
Federal do Espírito Santo, no município de São Mateus/
ES. Este livro surge como sistematizações de parte das 
atividades realizadas no III ENAPHEM cujo título se re-
pete nesta obra: História da Educação Matemática 
e formação de professores. Com maior densidade, os 
estudos publicados nesta obra procuram retomar as 
principais discussões ocorridas no decorrer do evento 
na perspectiva de se constituir referência para as pes-
quisas da História da Educação Matemática. Esperamos 
que tais registros e sistematizações contribuam de ma-
neira signifi cativa ao crescimento da produção sobre a 
História da Educação Matemática no Brasil.
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Apresentação

O III ENAPHEM – Encontro Nacional de Pesquisas em 
História da Educação Matemática, ocorreu entre os dias trinta 
e um de outubro e dois de novembro, com temática “História 
da educação matemática e formação de professores”. Desta vez, 
o evento foi realizado nas dependências do CEUNES – Centro 
Universitário do Norte do Espírito Santo – uma unidade da 
Universidade Federal do Espírito Santo, no município de São 
Mateus/ES. O evento contou com 179 inscrições de pesquisa-
dores e estudantes de pós-graduação participantes e comparece-
ram 126 provenientes de diferentes estados brasileiros, cobrindo 
as cinco regiões do nosso país. Para a organização deste evento 
foram mobilizados 42 professores pesquisadores que atuaram 
na comissão científica de 28 distintas instituições universitárias 
além de 36 membros que atuaram na comissão local – entre pro-
fessores, alunos da graduação e pós-graduação.

Este livro surge como sistematizações de parte das ativida-
des realizadas no III ENAPHEM cujo título se repete nesta obra: 
História da Educação Matemática e formação de professores.
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A partir da história da trajetória do ensino de História da 
Educação no Brasil, o pesquisador Décio Gatti Júnior no capítulo 
1 apresenta a constituição e consolidação do campo por meio de 
análises de manuais disciplinares estrangeiros e suas relações nos 
diferentes níveis de ensino especializado na formação de profes-
sores: Escola Normal, Licenciaturas, Pedagogia e Programas de 
Pós-Graduação em Educação.

Tomando a particularidade do ofício do professor que 
ensina matemática, Wagner Rodrigues Valente escreve no capí-
tulo 2 uma história que leva em conta o saber profissional deste 
professor ao tomar categorias de análises denominadas de mate-
mática a ensinar e matemática para ensinar.

Os dois textos anunciados dão pistas sobre a instituciona-
lização de um campo que, dentre outras coisas, decorre naquilo 
que alguns autores chamam de disciplinarização. E nesta direção, 
no capítulo 3 autores como Iran Mendes Abreu, Maria Cristina 
de Araújo de Oliveira, Elisabete Zardo Búrigo e David Antonio 
da Costa relatam diferentes experiências praticadas em diferentes 
instituições federais de formação de professores com a oferta da 
disciplina História da Educação Matemática nos cursos de licen-
ciatura em matemática.

De forma não opositora, mas apontando potencialidades na 
formação de professores, Luzia Aparecida de Souza, Diogo Franco 
Rios e Heloisa da Silva discorrem no capítulo 4 sobre práticas 
não disciplinares ligadas a História da Educação Matemática que 
também se alinham na formação de professores de matemática.

É no capítulo 5 que os autores Bruno Alves Dassie e Maria 
Célia Leme da Silva se debruçam nos textos compilados das ses-
sões coordenadas e realizam uma análise crítica acerca deste 
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complexo processo de produção de conhecimento científico que 
o ENAPHEM nos proporciona ao reunir as pesquisas do campo.

Mantendo uma tradição das outras edições, encerra-se esta 
obra no capítulo 6 com a textualização realizada por Antonio 
Vicente Marafioti Garnica da entrevista concedida por Maria 
Aparecida Viggiani Bicudo realizada na sessão memória do III 
ENAPHEM.

Esperamos que tais registros e sistematizações contribuam 
de maneira significativa ao crescimento da produção sobre a 
História da Educação Matemática no Brasil.





A história da educação na 
formação de professores: 
ensino, currículo, manuais 
disciplinares e instituições1

Décio Gatti Júnior2 

Universidade Federal de Uberlândia

INTRODUÇÃO
Muitas poderiam ser as abordagens para tratar da temática 

da História da Educação na Formação de Professores. Sem dúvida, 

1 Versão modificada do texto apresentado a título de conferência de 
abertura durante as atividades do 3º Encontro Nacional de Pesquisa 
em História da Educação Matemática, com a temática geral “História 
da Educação Matemática e Formação de Professores”, no Centro 
Universitário Norte do Espírito Santo, em São Mateus/ES, vinculado à 
Universidade Federal do Espírito Santo, em 31 de outubro de 2016.

2 Doutor em Educação: História e Filosofia da Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, com estágio de pós-doutorado 
concluído na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. 
Professor Titular de História da Educação na Universidade Federal de 
Uberlândia. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Beneficiário 
do Programa Pesquisador Mineiro da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais. E-mail: degatti@ufu.br

1
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é uma preocupação constante no meio acadêmico brasileiro vin-
culado à pesquisa histórico-educacional perceber, de um lado, a 
saudável consolidação da pesquisa em História da Educação, por 
meio do volume de investigações em curso nas diversas linhas 
de pesquisa existentes, principalmente, nos programas de pós-
-graduação em Educação brasileiros, mas, também, verificar a 
existência, desde a década de 1990, de grupos de pesquisa, asso-
ciações de pesquisa, periódicos e eventos científicos consolida-
dos na área de História da Educação e, ao mesmo tempo, assistir 
ao movimento de diminuição da carga horária da disciplina nos 
cursos de Pedagogia e a quase eliminação nos demais cursos de 
licenciatura, com consequências negativas para a continuidade 
do campo profissional e com possível impacto para a pesquisa 
futura na área de História da Educação.

Esta é uma questão preocupante, sobre a qual diferentes pes-
quisadores da área de História da Educação têm tratado ao longo 
dos últimos anos em uma série de eventos da área de História 
da Educação, em artigos e livros publicados3. Todos concordam 
sobre a importância da obtenção de sólidos conhecimentos histó-
rico-educacionais nos processos de formação de professores.

Neste capítulo, será abordada a trajetória do ensino de 
História da Educação no Brasil, em sua relação com a formação 
de professores, nos diferentes níveis de ensino, a saber: Escola 
Normal, Licenciaturas, em especial, a Pedagogia, e nos Programas 
de Pós-Graduação em Educação, o que será feito com o emprego 
privilegiado de análises históricas, curriculares e dos manuais de 
ensino.

3 Ver, por exemplo: Magalhães (1998), Nunes (2003) e Saviani (2005).
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1. O percurso mundial da História da Educação
Na França da segunda metade do Século XIX, a preocupa-

ção em dar contornos específicos à formação docente, a partir 
da emergência de uma legislação republicana moderna, levou à 
constituição de um conjunto de disciplinas que deveriam cola-
borar para subsidiar em termos científicos a ação educativa no 
âmbito escolar.

Uma destas disciplinas foi a História da Educação que, a 
partir de Durkheim, daria contribuição fundamental para a com-
preensão do que tem sido a educação desde o passado até o pre-
sente, consistindo no alicerce fundamental para a grande tarefa 
da Pedagogia que seria a de elaborar propostas de moderniza-
ção e de garantir a transformação do indivíduo em cidadão no 
âmbito escolar (WEISS, 2009).

Formar o cidadão republicano, eis a tarefa da escola, o que 
transparece nos textos de História da Educação como uma espécie 
de missão civilizatória, em torno da descoberta da chave de com-
preensão do sistema social e das formas de administrar as rela-
ções sociais por meio da transferência condicionada da soberania 
popular ao Estado, pelo sufrágio universal, mediante limitações 
oriundas da própria divisão dos poderes e do sistema jurídico de 
freios e contrapesos (checks and balances), considerado à época, 
na expressão de Tyak, citado em Nóvoa (2015, p. 52-3), como o 
único melhor sistema (The one best system).

Para Prost (2006), na França, no período que se estende do 
final do Século XIX até a década de 1970, fica clara uma virada 
decisiva na História, na qual a família que centralizava as ativida-
des econômicas, educativas e assistenciais, por meio da produção, 
da instrução e do cuidados com os doentes e velhos no espaço da 
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própria propriedade familiar ou da casa-oficina, perde estas fun-
ções, com a emergência do trabalho assalariado, com a saída da 
produção do ambiente doméstico, o que levou também a “socia-
lização crescente da função educativa e da função assistencial” 
(PROST, 2006, p. 28).

Assim, a origem da disciplina tem um componente cívico 
importante, que se soma a uma virada no âmbito da intensifica-
ção de uma vida pública, em especial, profissional, acrescentado 
ainda pelo processo de cientificação do campo pedagógico, sobre-
tudo, a partir, da emergência de outras ciências no currículo de 
formação de professores, em especial, da Biologia da Educação, 
da Psicologia da Educação e da Sociologia da Educação.

Nessa direção, Nóvoa (1994) afirma que a disciplina História 
da Educação surge em um contexto de crença na educação, em 
meio a ações diretas de estados nacionais republicanos na dire-
ção da estatização do ensino, da institucionalização da formação 
de professores (especialmente por meio da Escola Normal) e da 
pedagogia científica (via aportes da Psicologia, da Biologia e da 
Sociologia). Na Europa, desde o final do século XIX, há cursos de 
História da Educação em universidades e escolas normais, experi-
ências que se disseminam pelo mundo e que inclui o Brasil, espe-
cialmente sua Escola Normal (BASTOS; BUSNELLO; LEMOS, 
2006). Desse modo, a gênese e a disseminação da História da 
Educação vinculam-se ao processo de profissionalização do pro-
fessorado, conforme destacou Nóvoa (1991), no qual se parte do 
exercício do trabalho docente como ocupação principal, pas-
sando à institucionalização estatal, com a criação de instituições 
específicas destinadas à formação de professores.

A História da Educação nascia com finalidades elevadas, 
pois exerceria um papel subsidiário na formação do educador 
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que só seria pleno se dominasse a informação histórica que ante-
cedia seu exercício docente na atualidade. Porém, esse ideário 
enfrentou reveses, tal como apresentado por Nóvoa (1999):

Disciplina fundadora de uma Ciência da Educação ampla-
mente “teórica”, a História da Educação perdeu grande parte de 
seu sentido no momento em que a Pedagogia passou a definir-
-se numa perspectiva “aplicada”, com base nos critérios cien-
tíficos da psicologia experimental e da sociologia positivista. 
Nas décadas de transição do século XIX para o século XX, a 
História da Educação vai perder, progressivamente, o seu papel 
de disciplina que permite reconstruir a historicidade do pro-
cesso educativo – e do esforço da teorização pedagógica – para 
se transformar, primeiro, numa evocação descritiva de fatos, 
idéias e práticas para consumo dos futuros professores e, mais 
tarde, num tempo dominado pelas “ciências da observação”, 
numa disciplina sem qualquer utilidade (p. 12).

O percurso mundial do ensino da disciplina História da 
Educação, a partir de Nóvoa (1994), foi marcado por quatro 
movimentos no tempo. O primeiro, no século XIX, assinalou um 
ensino em que predominava a reflexão filosófica (as ideias de 
grandes educadores), bem como a glorificação do passado, a mar-
cha para o progresso, por meio do estabelecimento de um conte-
údo que deixava, verdadeiras lições ao presente e coadunava-se 
ao objetivo de formação de professores preconizado pelos estados 
nacionais de então. 

O segundo movimento, na passagem dos séculos XIX ao 
XX, no qual se edificavam os sistemas estatais, o conteúdo da 
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disciplina comporta o estudo da gênese das instituições educati-
vas e, sobretudo, a rememoração e legitimação legislativa. 

O terceiro movimento desse ensino, em termos mundiais, 
mas, sobretudo, nas sociedades de referência para o caso, França e 
Estados Unidos, esteve marcado pela reação à historiografia ante-
rior e desenvolve-se em meados do séc. XX, por meio da intensa 
crítica dos historiadores (revolução disciplinar) e dos sociólogos 
(marxistas e neomarxistas), conferindo à produção destinada ao 
ensino uma perspectiva social na História da Educação. 

Desde o fim do século XX um quarto momento pode ser 
observado, no qual houve a diversificação de perspectivas do 
ensino, a redescoberta das temáticas escolares/atores, bem como 
a retomada de práticas de história intelectual/cultural e a revalo-
rização de abordagens comparadas.

2. O percurso brasileiro da disciplina 
História da Educação

No caso brasileiro, o Século XIX é marcado pela existência 
de uma monarquia constitucional católica, consistindo a edu-
cação em um processo bastante elitizado que guardava aproxi-
mações e distanciamentos consideráveis em relação ao ideário 
presente entre os revolucionários franceses do Século XVIII.

No que diz respeito à literatura difundida em História da 
Educação no Brasil, Vidal e  Faria Filho (2003) identificam três 
vertentes ou modos diferenciados de operação histórico-educa-
cional presentes na mesma, a saber:

1) aquela gerada nos marcos paradigmáticos do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), entre as déca-
das de 1870 a 1960; 
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2) aquela proveniente da literatura escolar utilizada na 
Escola Normal, materializada nos manuais escolares 
(entre as décadas de 1930 e 1960);

3) aquela produzida na academia, em especial a partir dos 
cursos de pós-graduação stricto-sensu (desde meados da 
década de 1960).

Nessa direção, é importante observar que no Século XIX 
existia forte distanciamento entre o projeto de pesquisa em 
História e de seu ensino escolar, conforme era preconizado pelo 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), pois o ins-
tituto, na pesquisa, objetivava coligir, metodizar e publicar ou 
arquivar os documentos necessários à História do Brasil e, no 
ensino, o importante era construir uma biografia do país como 
pedagogia da formação do povo brasileiro, o que se fez em boa 
medida no ensino ministrado e suportado em manuais escolares 
presentes no Imperial Colégio de Pedro II (MATTOS, 2000).

Em termos de História da Educação, a partir desse viés 
interpretativo preconizado pelo IHGB, ganhou relevo a prá-
tica de coligir documentos referentes à legislação educacional. 
Assim, entre as décadas de 1870 e 1960, esse modo de operação 
histórico-educacional e, em certo sentido, de uma pré-história da 
pesquisa em História da Educação no Brasil, se faz presente nas 
seguintes obras: 

1) Nos levantamentos estatísticos e documentais realizados 
entre 1867 e 1784;

2) Na influente obra de José Ricardo Pires de Almeida, 
“Histoire de L´Instruction Publique au Brésil (1500-
1889). Histoire et Legislation.”, de 1889, conjugando as 
idéias de progresso, civilização e monarquia católica e 
que influenciou inúmeros autores de manuais da Escola 
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Normal e do campo acadêmico-científico, até meados 
do século XX, tais como (Júlio) Afrânio Peixoto, 1933; 
Fernando de Azevedo, 1943; Theobaldo Miranda dos 
Santos, 1945.

3) Na obra de José Veríssimo, “A Instrução e a Imprensa: 
1500/1900”, de 1900;

4) Na obra de Primitivo Moacyr, “O Ensino Público no 
Congresso Nacional”, de 1916;

5) Na monumental coleção de Primitivo Moacyr sobre a 
instrução pública, referindo-se ao Império, a República 
e as provinciais, em quinze volumes, publicados entre 
1936 e 1942;

6) Na obra de Paulo Krüger Corrêa Mourão sobre a ins-
trução em Minas Gerais no período imperial e republi-
cano, publicada entre 1959 e 1962, no interior do Centro 
Regional de Pesquisas Educacionais de Minas Gerais 
(CRPE-MG).

Em outra direção, ocorreu, na primeira metade do Século 
XIX, o nascimento, mas não a consolidação, da Escola Normal 
brasileira, em um cenário de frequente criação e extinção de 
escolas, que perdurou até 1870. A primeira foi criada em 1835, 
na província do Rio de Janeiro, tendo suas atividades encerradas 
em 1849. 

Essa instituição, com um currículo próximo das necessida-
des do ensino primário, reproduzia os seguintes conteúdos: ler 
e escrever pelo método lancasteriano, quatro operações e pro-
porções, língua nacional, elementos de geografia e princípios da 
moral cristã, o que, com poucas variações, se manteria até o perí-
odo republicano (TANURI, 2000), sem a introdução da disciplina 
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História da Educação e, por consequência, distante das ciências 
da educação.

Tanuri (2000) caracterizou as escolas normais desse perí-
odo pela organização didática simples com poucos docentes (um 
ou dois para todas as matérias), cursos em dois anos, currículos 
rudimentares (matérias do curso primário e fraca formação peda-
gógica, com caráter essencialmente prescritivo); infraestrutura 
precária; frequência reduzida (escolas frequentemente fechadas, 
revelando desinteresse pela profissão docente, com minguado 
atrativo financeiro, bem como com a formação específica tomada 
como desnecessária etc.).

Na Primeira República, as classes políticas da região Sudeste 
ascenderam ao poder, finalizando um processo que se iniciara 
no fim do século XVII, com a crise do Nordeste açucareiro. Em 
consequência, no campo educacional, as inovações levam o 
Estado a assumir seu papel na direção dos processos de ensino 
em todos os níveis, mediante ação racional, planejada e cientí-
fica, com a disseminação dos grupos escolares (FARIA FILHO; 
VIDAL, 2000) e com uma investida mais firme, ao longo de toda 
a primeira metade do Século XX, nos processos de formação de 
professores (TANURI, 2000; ARAÚJO; GATTI JR., 2006).

Na década de 1920, assiste-se a uma inovação significativa 
na organização da Escola Normal, com sua divisão em dois ciclos 
(propedêutico, em três anos, e profissional, em dois anos). No 
ciclo profissional, aparecem as marcas do escolanovismo brasi-
leiro, com ênfase na formação mais técnica dos professores. Nesse 
contexto, surge a História da Educação como uma disciplina afeta 
ao ciclo profissional dessa nova escola normal. Grosso modo, 
Tanuri (2000, p.71) apresenta o novo currículo desse ciclo da 
escola normal: 1) Disciplinas existentes: Pedagogia, Psicologia e 



20     História da Educação Matemática e Formação de Professores

Didática; 2) Novas disciplinas: História da Educação, Sociologia, 
Biologia e Higiene, Desenho e Trabalhos Manuais.

Inaugurava-se a Escola Nova no Brasil “[...] da qual resul-
taria uma ampliação da ênfase nos conteúdos pedagógicos, no 
caráter ‘científico’ da educação e na suposta ‘neutralidade’ dos 
procedimentos didáticos” (TANURI, 2000, p. 72). Nesse con-
texto e nessa perspectiva, é introduzido no Brasil o ensino da 
História da Educação nos processos de formação de professores, 
antes mesmo da criação de uma estrutura de pesquisa em educa-
ção e, de modo particular, da conjugação de esforços efetivos da 
pesquisa em História da Educação. Carvalho (2005), a partir de 
Warde, afirma que os

[...] constrangimentos teóricos e institucionais que marcaram 
o processo de institucionalização da disciplina nos cursos de 
formação de professores foram objeto de especial atenção em 
trabalhos produzidos no âmbito de pesquisa coordenada, no iní-
cio da década passada, por Mirian Jorge Warde. Em artigo de 
1990, Warde sustenta que o processo de subtração da História da 
Educação do campo da história e de sua inserção entre as ciên-
cias da educação subordinou-se aos critérios de hierarquização e 
composição curricular que comandaram os investimentos teó-
ricos e institucionais do grupo de intelectuais que se articulou, 
a partir de 1932, na Associação Brasileira de Educação, postu-
lando para si o estatuto de renovadores da educação. Segundo 
esses critérios, a História da Educação teve o seu estatuto con-
figurado: instituída como disciplina destinada à formação de 
professores, foi apartada do campo da investigação histórica; 
ao mesmo tempo, foi secundarizada no campo da educação, no 
qual a Sociologia, a Psicologia e, por extensão, a Biologia ganha-
ram o estatuto de ciências matriciais (CARVALHO, 2005, p. 34).
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3. O manuais disciplinares de 
História da Educação

Na esteira da afirmação da Escola Normal são produzidos 
os manuais escolares de História da Educação que seriam ampla-
mente utilizados pelos normalistas. Segundo Lopes e Galvão 
(2001) e Nunes (1996), essas obras tinham como marco definidor 
o etos religioso-salvacionista e funcionavam como uma verda-
deira tribuna de defesa de ideias (WARDE; CARVALHO, 2000). 

Nessa vertente da produção bibliográfica relacionada ao 
ensino da História da Educação, de acordo com Vidal e Faria 
Filho (2003), está assinalado um afastamento dos arquivos com 
a cristalização de uma escrita moralizadora, restringindo-se a 
História da Educação à função de disciplina formadora. 

Da produção vinculada à escola normal destacam-se algu-
mas obras, primeiramente, “Noções de História da Educação”, de 
Afrânio Peixoto, publicada em 1933, consistindo em uma com-
pilação comentada que tem a Escola Nova como referência. Do 
espectro católico: “Educação: História da Pedagogia. Problemas 
Actuaes”, das Madres Peeters e Cooman, publicada em 1936; 
“Noções de História da Educação”, de Theobaldo Miranda dos 
Santos, publicada em 1945.

Um fenômeno interessante, embora pouco estudado, refere-
-se ao caráter de combate que ganharia a escrita e a disseminação 
de manuais de História da Educação, o que também atinge manu-
ais de outras disciplinas de formação de professores, tais como 
os de Sociologia da Educação e os de Filosofia da Educação. 
Combates, sobretudo de visões de mundo, entre liberais, católi-
cos e socialistas, desde a década de 1930, com permanências que 
que alcançam o tempo presente.
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4. Os combates ideológicos presentes nos 
manuais de História da Educação

Nessa direção e como demonstração do combate ideológico 
que se travava no âmbito dos manuais de História da Educação, 
em um estudo recente (GATTI, 2014) foi possível verificar como 
as ideias de Rousseau constavam em doze diferentes manuais 
de História da Educação, com autores estrangeiros e que foram 
publicados em português no Brasil, entre 1939 e 2010. Sem 
dúvida que o pensamento rousseauniano é privilegiado para per-
ceber a natureza destes combates, mas, outros autores poderiam 
ser estudados com o mesmo propósito.

Quadro - Obras de História da Educação analisadas.

1ª.ed.
(Brasil)

1ª.ed.
(Original) Autor(es) Título da 1ª. edição publicada no 

Brasil
1939 1907 Paul Monroe História da Educação
1951 1925 Louis Riboulet História da Pedagogia
1954 1948 Roger Gal História da Educação
1955 1951 Lorenzo Luzuriaga História da Educação e da 

Pedagogia
1957 1949 René Hubert História da Pedagogia

1962 1952 Frederick Eby
História da Educação Moderna: 
teoria, organização e práticas 
educacionais (séc. XVI – séc. XX)

1963 1937 Aníbal Ponce Educação e Luta de Classes

1970 1944 Francisco Larroyo
História Geral da Pedagogia, Tomo 
II, com apêndice sobre a Pedagogia 
no Brasil de Célio Cunha

1974 1971 Maurice Debesse
Gaston Mialeret

Tratado de Ciências Pedagógicas
2: História da Educação

1989 1983 Mario Alighiero 
Manacorda

História da Educação: da 
Antiguidade aos nossos dias

1999 1995 Franco Cambi História da Pedagogia
2010 2005 Clermont Gauthier 

Maurice Tardif
A pedagogia. Teorias e práticas da 
Antiguidade aos nossos dias

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Deste estudo, destacaremos apenas as ideias expostas em 
uma pequena parte dos manuais analisados, com a finalidade 
de evidenciar melhor o tipo de combate a que nos referimos no 
âmbito dos manuais de História da Educação utilizados na for-
mação de professores no mundo e no Brasil.

No manual intitulado “História da Educação” de Paul 
Monroe, com 1ª. edição em português publicada no Brasil em 
1939, a partir da 1ª. edição em inglês de 1907, o autor dedicou 
30 páginas ao filósofo genebrino e a seu pensamento pedagógico, 
sob o título “A tendência naturalista na educação: Rousseau”. No 
texto, Monroe descreve a relação da pedagogia naturalista com 
movimentos anteriores, colocando-a em posição de destaque 
frente ao Renascimento e a sua tradição livresca, nos seus fun-
damentos morais, na literatura e na religião, marcados pela desi-
gualdade social.

Guiado em parte por sentimento pessoal e em parte pela sim-
patia pelo povo, Rousseau revoltou-se violentamente contra as 
gritantes desigualdades sociais da sua época. Propôs, em vez da 
lei da razão, o novo evangelho da fé na natureza, no homem do 
povo, e na capacidade do homem de realizar o seu próprio bem 
na vida (MONROE, 1939, p. 312).

Monroe (1939) relata, de forma biográfica, a aproximação 
de Rousseau com a doutrina do “estado natural”, o que ocor-
reu em 1749, por meio de uma tese de concurso proposto pela 
Academia de Dijon e se aprofunda com a publicação da Origem 
da Desigualdade entre os Homens, obra que se ocupou em des-
crever alegoricamente o estado de uma sociedade entre homens 
primitivos. Desta obra, conduziram-se o principal tratado político 



24     História da Educação Matemática e Formação de Professores

Do Contrato Social, no qual expõe as doutrinas fundamentais 
presentes tanto na Revolução Francesa quanto na Declaração 
de Independência Americana e o Emílio ou da Educação, como 
componente educativo e, por isso, gerador, de uma nova socie-
dade que estava idealizada em seu contrato social.

O manual de Riboulet foi publicado na França, em 1925, 
pela livraria Catholique Emmanuel Vitte, tendo sido premiado 
pela Academia Francesa. A primeira edição em português foi 
publicada no Brasil em 1951. No que se refere a Rousseau, afirma 
a correspondência existente entre ele e Locke. Em seguida, apre-
senta algumas poucas notas biográficas e elenca obras pedagógi-
cas de Rousseau, detalhando com minúcia as ideais contidas nos 
cinco livros do Emílio. Observa-se, em seguida, um esforço de 
apresentar as inverossimilhanças contidas no Emílio:

Durante a sua educação, a criança viverá em contato com a 
natureza: animais, plantas, cenas, paisagens. Existe alguma 
coisa de mais antinatural do que subtraí-la da tradição, de isolá-
-la, de torná-la selvagem e ignorante? Em tais circunstâncias, 
o mestre não é senão, nas palavras de M. Faguet, um “guarda 
de fronteira”, “líder do cordão sanitário”, cuja função é proteger 
a criança contra a instrução, contra a sociedade, contra a sua 
família (RIBOULET, 1925, p. 354).

Gal, em sua “História da Educação”, obra publicada origina-
riamente em 1948 e, em português, no Brasil, em 1954, em capí-
tulo com pouco mais de doze páginas, sob o título “A Revolução 
Pedagógica”, faz a síntese da educação moderna, marcada pela 
Revolução Francesa. Dividida em três correntes, a educação 
moderna “rousseauniana” aparece como a segunda em ordem 
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cronológica e “[...] a mais importante e mais interessante” (p.101) 
corrente pedagógica. As duas outras teorias são o sensualismo de 
Locke (1632-1704) e os enciclopedistas, especialmente, Diderot 
(1713-1784). No que se refere a Rousseau, Gal mantém a abor-
dagem essencialmente pedagógica baseada no Emílio ou da 
Educação que é, nas palavras do autor, “[...] a mais profunda de 
suas obras [...] [que] colocou os fundamentos indestrutíveis da 
educação conforme a psicologia e a natureza” (p.101).

Na obra de Luzuriaga o objetivo central era o de oferecer um 
a visão de conjunto da história da educação e da pedagogia, tra-
tando de relacionar a educação e as concepções sociais e culturais 
de cada momento histórico, conforme mencionado pelo autor:

Na exposição ativemo-nos principalmente às idéias ainda 
hoje valiosas, às que sobreviveram às mudanças dos tempos e 
podem contribuir para resolver os problemas do nosso tempo. 
Neste sentido, a obra tem caráter antes pragmático, sem que 
por isso tenhamos caído em culpa de praticismo ou partida-
rismo. Ao contrário, fizemos por ser os mais verazes e objetivos 
que pudemos ser (LUZURIAGA, 1955, p. 15).

Seja pela objetividade, seja pelo caráter pragmático, o fato é 
que Luzuriaga (1955) destinou pouco espaço para o pensamento 
pedagógico de Rousseau, sintetizando em um item com cinco 
páginas da “Pedagogia do século XVIII”. Sob o título de A peda-
gogia naturalista: Rousseau, Luzuriaga apresenta o filósofo a par-
tir de uma abordagem fundamentalmente pedagógica, sobretudo, 
por relacioná-lo ao conjunto de fatores especificamente pedagó-
gicos e educacionais junto a Locke, Herbart e Dewey, apesar da 
ressalva de não ter sido um educador. Também em Luzuriaga, 
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do Rousseau apresentado pouco se deixa transparecer o filósofo 
genebrino que idealiza uma nova sociedade em que a educação é 
um caminho que só tem sentido de existir vinculada ao contrato 
social, à ideia de igualdade e liberdade. Mais uma vez, Rousseau 
desempenha o papel de psicólogo da educação, detalhando, por 
meio do Emílio, os processos e cuidados com o ensino e a apren-
dizagem da criança.

Hubert, em sua História da Pedagogia, originalmente publi-
cada em 1949, com tradução para o português e publicada no 
Brasil em 1957, apresenta a filosofia rousseauniana como uma 
filosofia moral e social, “[...] através da qual transparece uma ten-
tativa de explicação do homem, de seu destino e de sua missão, 
cujos temas fundamentais nos parecem tomados ao pensamento 
religioso tradicional, mas transportados para o plano duma filo-
sofia sociológica da história” (HUBERT, 1957, p. 262). É com res-
salvas que Hubert apresenta a filosofia de Rousseau, que, segundo 
ele, contraria e abandona os dogmas essenciais do cristianismo, 
tais como, o pecado original e a ação sobrenatural da graça e, no 
que diz respeito ao campo pedagógico, afirma não ser possível 
seguir indiscriminadamente suas análises psicológicas.

Frederick Eby, em sua “História da Educação Moderna”, 
publicada em inglês em 1952 e, em português, no Brasil, em 1962, 
dedica 37 páginas a Rousseau, nas quais apresenta desde a vida 
e o caráter de Rousseau; as teorias políticas e sociais do filósofo, 
especialmente, a sua contrariedade com a civilização e a valo-
rização do homem no seu estado natural; a evolução da socie-
dade, bem como, a razão, a causa e a ruína humana, a função 
da arte e da ciência; o malefício da religião institucionalizada até 
a nova educação que Rousseau almeja para enfim alcançar uma 
sociedade livre e justa. Na História da Educação, sob o tópico 



26     História da Educação Matemática e Formação de Professores A história da educação na formação de professores     27

“Reformas institucionais”, Eby (1952) apresenta em linhas gerais 
o Contrato Social, o sentido da liberdade pessoal, a vida coletiva 
e o modelo de governo viável pela vontade geral. Nas palavras do 
historiador da educação:

A liberdade pessoal pertence ao homem por direito natural e 
é, para sempre, inalienável – isto quer dizer: nunca pode ser, 
com justiça, perdida, vendida ou de outra forma dispensada. 
Por esta razão, quando o homem entrou para o estado civil, 
êle o fez por um contrato mútuo ou social. Formando assim o 
Estado, dois fins foram buscados: primeiro, a defesa comum; e, 
segundo, a preservação da liberdade original do homem (EBY, 
1952, p. 286).

E, continua: “Rousseau concebia uma sociedade na qual a 
proteção seria fornecida pela cooperação da massa, mas na qual 
não haveria limitação à liberdade individual [...]” (EBY, 1952, p. 
286) em que,

O Estado existe em virtude da “vontade geral”, que é o bem uni-
versal. As leis são apenas expressão deste interesse comum e 
deveriam ser aprovadas unicamente com o consentimento do 
povo. O Estado ideal de Rousseau é pequeno, como Esparta e 
Genebra. Opunha-se fortemente à política do governo repre-
sentativo, pois cada indivíduo deveria ajudar na elaboração das 
leis. Como ele concebia a democracia, “o povo, sendo sujeito a 
leis, deveria ser o autor delas” (EBY, 1952, pp. 286-7).

Aníbal Ponce, por sua vez, em “Educação e Luta de Classes”, 
publicada originalmente em 1937, com tradução para o português 
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e publicação no Brasil em 1963, há um capítulo intitulado “A 
educação do homem burguês”, no qual Ponce narra a História da 
Educação no contexto da Revolução Francesa estendendo-se até 
o século XIX, com visão crítica em relação a Rousseau, bem como 
ao pensamento liberal. Para ele, Rousseau, ao “[...] ser coerente 
com os ideais da classe que representava, [...] não se incomodou 
com a educação das massas e sim, apenas, com a educação de um 
indivíduo suficientemente abastado para permitir-se o luxo de 
contratar um preceptor. De fato o seu Emílio era um jovem rico, 
que vivia das rendas e que não dava um só passo sem seu mestre 
(PONCE, 1963, p. 138).

Larroyo expõe no transcorrer de nove páginas o pensamento 
de Rousseau sob a égide do “naturalismo acentuado”. Com ênfase 
na formulação pedagógica, Larroyo apresenta em síntese as obras 
pedagógicas de Rousseau; a concepção romântica do mundo e da 
vida; o conceito de natureza e ideal educativo; a educação pro-
gressiva e a educação negativa a educação feminina e o paidocen-
trismo ou puericentrismo. Logo, a História Geral da Pedagogia 
de Larroyo, especificamente o tomo II, investe na apresentação ao 
leitor de um Rousseau pedagogo desconexo do Rousseau filósofo. 
Exemplo disso ocorre com o conceito fundamental de “natureza” 
que aparece limitado a uma leitura que extrai apenas o sentido 
individual contido no Emílio. Do mesmo modo, o historiador da 
educação não avança em outros temas como a vontade geral, a 
soberania e não apresenta relação da pedagogia com outras obras 
de Rousseau, nem mesmo o Contrato Social, obra tida como 
complementar ao clássico romance pedagógico. 

Por fim, a teoria pedagógica rousseauniana, conforme 
Larroyo precisou ser revisada, sobretudo, pela “deficiente pon-
deração dos bens da cultura como forças modeladoras de 
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insubstituível importância. [pois] Não existe uma natureza 
humana geral e abstrata: todo homem é homem numa e por uma 
comunidade histórica, concreta e temporal” (LARROYO, 1970, 
p.524).

O segundo volume do “Tratado das Ciências Pedagógicas”, 
organizado por Maurice Debesse e Gaston Mialaret, foi dedicado 
a “História da Pedagogia”, com publicação original em 1971 e tra-
dução para o português publicada no Brasil entre 1974 e 1977, 
pois se tratava de mais de um volume. A parte intitulada “Síntese 
rousseauísta” foi redigida por Georges Snyders, que estruturou 
seu texto por meio da apresentação de três sínteses sobre o pen-
samento pedagógico de Rousseau. A primeira diz respeito ao 
mundo corrompido que deve ter como horizonte:

Uma regeneração da sociedade que faça a comunidade una, 
reconciliada ao ponto de que o indivíduo possa entregar-se 
inteiramente a ela; uma vontade geral que o indivíduo reco-
nheça como sendo, ao mesmo tempo, a sua própria. Síntese 
entre as doutrinas que desesperavam o mundo e, pois, acabru-
nhavam a criança sobre o peso do pecado, e as que se achavam 
logo à vontade neste mundo, fechando os olhos a tanto conflito, 
tanta discórdia. A criança será regenerada na medida em que 
uma renovação social permitir, a cada indivíduo, transformar-
-se em livre participante de uma totalidade unida. Tal o preço 
de uma pedagogia verdadeiramente nova (SNYDERS, 1974, p. 
297).

A segunda síntese tratou do sentido de tomar a criança 
enquanto ser livre e vigiado, por meio da afirmação de Snyders de 
que a educação “[...] não deve nem tomar o rumo contrário ao da 
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natureza, pois a natureza é boa, nem seguir os impulsos imedia-
tos da criança, pois, hoje a bondade desapareceu sob o efeito dos 
hábitos sociais[...]” (1974, p. 297). Em seguida, o autor, passou 
a enfatizar o processo educativo a partir do Emílio, expondo a 
relação entre o adulto e a criança, as leis das coisas, a liberdade da 
criança, o papel do preceptor e a relação entre educação e socie-
dade. Na terceira e última síntese, buscou no Emílio o espírito 
de austeridade, alegria e o desenvolvimento do amor-próprio por 
meio da educação do jovem que vive o contato direto com o real e 
é “vigiado” constantemente, seja pela mãe, na primeira idade, seja 
pelo preceptor, na sequência, e pela sociedade, na vida adulta.

Manacorda apresenta Rousseau a partir de sua abordagem 
“antropológica”, isto é, focalizada no sujeito, seja criança, seja 
homem. O que, segundo o autor de História da Educação: da 
Antiguidade aos nossos dias, revolucionou totalmente o destino 
da pedagogia, que passa a ver “o lado da criança”. Manacorda 
também privilegia o pensamento pedagógico de Rousseau a par-
tir de Emílio, no entanto, ressalta que

[...] é uma simplificação banal reduzir todo o pensamento de 
Rousseau à visão puerocêntrica, à tomada de consciência da 
“natureza” da criança, se se esquece o aspecto social; e ainda 
pior seria reduzir seu puerocentrismo à espontaneidade e à 
permissividade, quanto nele há tantos outros e complexos 
aspectos (MANACORDA, 1989, p. 243).

De fato, a prevenção que chama à atenção Manacorda não 
faz com que o mesmo se estenda na apresentação das ideias de 
Rousseau. Baseado, exclusivamente, no Emílio, Manacorda se 
detém em encontrar no filósofo genebrino a contradição entre 
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aprendizagem e trabalho na formação de “um nobre senhor 
que ‘pode escolher’ um ofício limpo, deixando os ofícios sujos e 
insensatos para os outros” (MANACORDA, 1989, p. 244-5).

O século XVIII, frequentemente, palco para as transforma-
ções sociais alcança o lugar de destaque na História da Pedagogia 
de Cambi. Em especial, aparece como cenário a França que apre-
senta, segundo o autor, as mais avançadas propostas teóricas, 
mesmo que pouco ativas nas transformações públicas. Neste con-
texto, encontra-se Jean-Jacques Rousseau “[...] o ‘pai’ da pedago-
gia contemporânea, a figura que a influenciou de modo decisivo 
e radical, o autor que executou a virada explícita de sua história 
moderna” (Cambi, 1999, p. 343). Cambi apresenta o pensamento 
pedagógico de Rousseau a partir da relação de dois modelos, o do 
Emílio, em que são centrais as noções de educação negativa e de 
educação indireta, bem como, o papel peculiar que assume o edu-
cador, e o Contrato, que trata de uma educação substancialmente 
socializada e socializadora pautada pela intervenção do Estado 
que, por seu turno, deve representar a vontade geral.

Política e pedagogia estão estreitamente ligados em Rousseau: 
uma é o pressuposto e o complemento da outra, e juntas tornam 
possível a reforma integral do homem e da sociedade, recon-
duzindo-a - por vias novas - para a recuperação da condição 
natural, ou seja, por vias totalmente artificiais e não ingênuas, 
ativadas através de um radical esforço racional. A pedagogia 
de Rousseau faz parte de um esboço bastante complexo da 
filosofia da história (baseada no princípio da decadência) e de 
reforma antropológico-social ao qual são dedicadas todas as 
grandes obras do genebrino, mesmo as do último período de 
sua via, saturadas de gosto romântico e de forte individualismo, 
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que aparecem, porém, como vias posteriores para realizar a 
renaturalização do homem, partindo agora do simples sujeito e 
da sua mais íntima sensibilidade. Há em Rousseau um único e 
grande problema antropológico-político (Fazer o homem sair 
do “mal” e ativar as vias para conseguir esse remédio), em cujo 
centro se coloca a própria pedagogia, articulada em várias for-
mas, mas sempre essencial para promover o retorno do homem 
e da sociedade à condição natural (CAMBI, 1999, pp. 343-344).

Contudo, a pretensa relação entre pedagogia e política não 
se solidifica e o que se assiste é uma incursão ao Contrato Social 
em busca de um modelo educativo “real” e possível em contrapo-
sição à educação “ideal” e utópica do Emílio.

O quinto capítulo da obra organizada por Gauthier e Tardif 
foi redigido por Stéphane Martineau, com o título “Jean-Jacques 
Rousseau – o Copérnico da pedagogia”. O texto está disposto em 
três grandes seções, a saber: a primeira esboça um panorama 
do século XVIII; a segunda trata da personalidade de Rousseau 
e de sua biografia e; a terceira é dedicada, exclusivamente, ao 
pensamento educativo de Rousseau. Assim, em vinte e três pági-
nas Martineau apresenta um extenso cenário no qual aparecem 
os ideais iluministas e liberais, o contexto econômico e social. 
Especificamente, aparecem seis páginas dedicadas ao pensa-
mento rousseauniano em que o autor compartilha de elemen-
tos biográficos e algumas chaves para compreensão da obra de 
Rousseau, tais como, por exemplo, a liberdade:

[...] a liberdade é uma característica própria a todo ser 
humano: todos nascem livres e iguais. Essa liberdade coletiva 
e, assim, estende-se a toda a sociedade. Isso equivale a dizer 
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que a soberania é inalienável e indivisível e que, consequente-
mente, os poderes devem ser a emancipação do corpo social 
(MARTINEAU, 2010, p. 160). 

Além do conceito de liberdade ligeiramente apresentado no 
contexto da filosofia política rousseauniana, o autor apresenta 
um breve panorama acerca das obras Discurso sobre a origem e 
os fundamentos da desigualdade entre os homens de 1755 e Do 
Contrato Social de 1762, em que são apresentadas as ideias de 
perfectibilidade, desigualdade, o status de cidadão resguardado 
pela sociedade e a vontade geral, que como resguarda a autora, 
não deve ser tomada em correspondência “à soma das vontades 
individuais e dos interesses particulares, mas, antes, à expres-
são da soberania do povo (de quem o legislador é o intérprete) 
(MARTINEAU, 2010, p. 162). A partir de então, o autor encami-
nha seu texto para uma abordagem mais estritamente pedagó-
gica. Para tanto, parte do Emílio para compreender a educação 
como política; a redescoberta do homem natural e, finalmente, 
apreender as consequências educativas dos princípios e das leis 
da pedagogia rousseauniana como, por exemplo, a criança e seus 
estágios de desenvolvimento, a educação ativa e o objetivo maior 
de toda educação que deve ser formar um homem livre.

Concluiu-se que apenas a menor parte dos manuais de 
História da Educação examinados teve êxito no estabelecimento 
de relações entre as ideias políticas, educacionais e pedagógicas 
de Rousseau. Nesse sentido, foram bastante exitosas as abor-
dagens de Eby (1962) e de Snyders (1974). De modo sintético 
e lacunar: Monroe (1939); Manacorda (1989); Cambi (1999); 
Martineau (2010). 
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Houve predomínio de abordagens que reduziram o pensa-
mento de Rousseau como precursor dos desenvolvimentos futu-
ros da psicologia do desenvolvimento humano, com destaque 
para a psique infantil, o que se pode perceber sobretudo em: Gal 
(1954); Luzuriaga (1955); Hubert (1957); Larroyo (1970). 

Por sua vez, o texto de Ponce (1963) foi bastante crítico em 
relação as ideias educativas de Rousseau e as ideias liberais de 
modo geral, o que se deve ao corte analítico animado pela forte 
crítica ideológica. Nesta mesma direção, mas com corte ide-
ológico diferente, os textos oriundos do espectro católico tam-
bém foram muito críticos as ideias políticas e educacionais de 
Rousseau, sobretudo pelo caráter anticlerical nelas contidas, o 
que compreendeu os manuais redigidos por Riboulet (1951) e 
Hubert (1957), ainda que ambos tenham considerado Rousseau 
importante na valorização e melhor compreensão da infância.

Esta pequena digressão serviu para assinalar os embates em 
torno de visões de mundo presentes nos manuais de História da 
Educação destinados à formação de professores, mas, por cor-
respondência, é preciso assinalar que estes embates também se 
davam entre as diferentes instâncias promotoras do ensino e, por 
conseguinte, da formação de professores, dado que as instituições 
escolares, no Brasil, eram mantidas pelo estado, pela sociedade 
civil e pelas confissões religiosas, sendo que no caso da formação 
de professores, houve especial dedicação da Igreja Católica, tanto 
no que se refere às Escolas Normais, mas, também, na formação 
de professores em nível superior ao longo da História do Brasil.
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5. A História da Educação no Ensino Superior
No que se refere ao ensino superior, Saviani (2005) destaca 

a presença no Estatuto das Universidades (1931) da ideia de uma 
disseminação dos estudos de educação em nível superior, no qual 
se pode verificar a proposição de uma Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras que não seria implantada. Nessa formulação, 
a educação era vista como articuladora da pesquisa e do ensino, 
mas, dada às urgências, com papel eminentemente utilitário e 
prático (formação de professores, sobretudo os do ensino normal 
e secundário).

Em 1932, a partir de ação de Anísio Teixeira, a Escola 
Normal do Distrito Federal é transformada em Instituto de 
Educação, com quatro escolas (Escola de Professores, Escola 
Secundária, Escola Primária e Jardim de Infância). A História da 
Educação aparece ao lado da Biologia Educacional, da Psicologia 
Educacional e da Sociologia Educacional como parte das disci-
plinas do primeiro ano do curso. Essa Escola de Professores seria 
incorporada à recém-criada Universidade do Distrito Federal 
(UDF), em 1935, tornando-se a Faculdade de Educação que, com 
suas “licenças culturais”, daria aos alunos da universidade a pos-
sibilidade de obterem suas “licenças magistrais”. Este movimento, 
porém, não teria êxito no Distrito Federal, devido à extinção da 
UDF, em 1939, com a volta da Escola de Professores ao Instituto 
de Educação (TANURI, 2000).

Movimento semelhante ocorreu em São Paulo, com a cria-
ção da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, que incorpo-
rou, pela Escola de Professores, o Instituto de Educação “Caetano 
de Campos”, com a finalidade de conferir formação pedagógica 
aos alunos da Faculdade de Filosofia Ciência e Letras (FFCL). Em 
1938, ocorre uma desvinculação e o antigo instituto passa a ser 
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Seção de Educação da FFCL, com o seguinte currículo: 1ª. Seção 
- Educação: Psicologia; Pedagogia; Prática de Ensino; História da 
Educação; 2ª. Seção - Biologia Aplicada à Educação: Fisiologia e 
Higiene da Criança; Estudo do Crescimento da Criança; Higiene 
da Escola; 3ª. Seção – Sociologia: Fundamentos da Sociologia; 
Sociologia Educacional; Investigações Sociais em nosso meio.

A criação do Curso de Pedagogia, em 1939, na Faculdade 
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, no Distrito 
Federal, inaugura um novo modelo de formação nos três pri-
meiros anos de curso, por meio de estudos dos chamados fun-
damentos da educação, são formados os técnicos em educação 
(bacharéis) e, no quarto ano, por meio dos estudos didáticos, 
os docentes dos cursos normais (licenciados) (TANURI, 2000; 
SAVIANI, 2005). Mirian Jorge Warde (1998) destacou que o “[...] 
modelo do curso de Pedagogia [...] vem de Louvain, na Bélgica, 
trazido pela Igreja Católica [...] num claro intento de combater os 
modelos laicistas e cientificistas dos renovadores da educação” 
(p. 94).

Sem grandes alterações no quadro de formação de profes-
sores até a década de 1960, cabe ressaltar o processo de disse-
minação da educação a partir do estado desenvolvimentista, 
sobretudo pelas iniciativas de Anísio Teixeira à frente do Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) desde 1952 e pela cria-
ção do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) 
em 1955 e, nos anos seguintes, dos cinco Centros Regionais de 
Pesquisas Educacionais (Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Pernambuco e Salvador) que usufruíram dos convê-
nios originados no acordo MEC/Inep-Usaid, entre 1957 e 1965, 
tais como o Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao 
Ensino Elementar (PABAEE) e que empreendia ações junto aos 
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professores que disseminavam o tecnicismo e as metodologias 
de ensino ancoradas na psicologia (TANURI, 2000; ARAÚJO; 
GATTI JR., 2006). Lócus esse que engendraria a pesquisa em 
educação, bem como a pesquisa em História da Educação, no 
Brasil.

A década de 1960, com a promulgação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, em 1961, trouxe poucas alterações 
para a escola normal. Ao longo da década, o Conselho Federal de 
Educação introduz mudanças no curso de pedagogia, por meio 
dos pareceres 251/62 e 252/69, que indicavam e determinavam 
que o curso poderia formar o professor primário, além dos técni-
cos e professores da escola normal, desde que fossem introduzidas 
no currículo as metodologias e as práticas de ensino especificas 
que há muito frequentavam os currículos da escola normal.

Além disso, com o governo militar e a introdução de uma 
visão tecnicista renovada e associada à teoria do capital humano, 
o curso de Pedagogia é chamado (1969) a habilitar os profissionais 
dos serviços de supervisão, o que, entre outras consequências, 
secundarizaria a História da Educação e a didática no currículo. 
Com essa iniciativa, “os seis a oito semestres antes dedicados à 
História da Educação foram reduzidos para dois ou, no máximo, 
três semestres” (SAVIANI, 2005, p. 20).

Na década de 1970, a Lei 5692/71 introduziu a profissio-
nalização obrigatória no ensino de segundo grau, com a trans-
formação das escolas normais de nível colegial em Habilitação 
Específica para o Magistério (HEM), a extinção das escolas nor-
mais de nível ginasial e o desaparecimento dos institutos de edu-
cação. Com isso, a formação de especialistas e professores para o 
curso de magistério passa ser feita exclusivamente nos cursos de 
pedagogia (TANURI, 2000, p. 80).
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A História da Educação aparece no currículo dessa habili-
tação em nível médio, no núcleo de formação especial, na desig-
nação geral de fundamentos da educação, conforme apresentado 
por Tanuri (2000): Núcleo Comum de Formação Geral, incluindo 
Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e Ciências; Formação 
Especial, incluindo Fundamentos da Educação (aspectos biológi-
cos, psicológicos, sociológicos, históricos e filosóficos da educa-
ção), Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º. Grau, Didática 
e Prática do Ensino. A partir de documento do Centro Nacional 
de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional 
(Cenafor), Tanuri afirma que “[...] a habilitação para o magistério 
não forma nem para aquilo que seria minimamente necessário 
ao professor da escola elementar: a capacidade de ensinar a ler, 
escrever e calcular” (TANURI, 2000, p. 82).

Outro aspecto relevante para o campo do ensino da História 
da Educação no Brasil, diz respeito aos programas de pós-gra-
duação em educação, criados desde a década de 1960, no qual a 
História da Educação encontrou lugar tanto na própria designa-
ção dos programas quanto nas grades curriculares de formação 
desses cursos.

6. A História da Educação na pós-
graduação brasileira

Por fim, é importante tratar do que Vidal e Faria Filho 
(2003), chamaram da terceira vertente da produção em História 
da Educação, nomeada acadêmica e que se diferencia das verten-
tes do IHGB e da Escola Normal, por estar vinculada mais direta-
mente à pesquisa científica e com veiculação forte especialmente 
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nos cursos de Pedagogia e nos programas de pós-graduação em 
Educação.

Essa vertente se inicia em proximidade com o discurso e 
as necessidades estatais e tem a obra “A Cultura Brasileira”, de 
Fernando de Azevedo, em 1943, como emblema, sendo a mesma, 
segundo Carvalho (2005), a portadora de uma determinada 
memória dos renovadores e, segundo Nadai (1993), a afirmação 
dos antigos normalistas como os “representantes legítimos” dos 
assuntos educacionais.

Apesar do forte impacto da obra “A Cultura Brasileira”, 
segundo Monarcha (1999), os “atos inaugurais” da pesquisa em 
História da Educação estão presentes na liderança que Laerte 
Ramos de Carvalho (da Universidade de São Paulo e, especial-
mente, do Centro Regional de Pesquisa Educacional de São 
Paulo) exerceu sobre o grupo de pesquisa integrado por Maria de 
Lourdes Mariotto Haidar, Jorge Nagle, Casemiro dos Reis Filho, 
Leonor Tanuri, entre outros. Esses autores produziram obras 
que se tornaram referência tanto na futura pós-graduação em 
Educação no Brasil quanto nos bancos de ensino universitário.

Os Programas de Pós-Graduação em Educação, por seu 
turno, constituídos, sobretudo, no período compreendido entre as 
décadas de 1960 a 1980, com o pioneirismo exercido pelas univer-
sidades católicas (Rio de Janeiro, em 1965 e São Paulo, em 1969), 
em um momento marcado pelo ideário da “opção pelos pobres”, 
com forte influência do pensamento de Althusser (décadas de 1960 
e 1970) e, posteriormente, de Gramsci (décadas de 1970 e de 1980). 
Desse período, destaca-se, pela difusão alcançada, a obra “História 
da Educação Brasileira: a organização escolar”, escrita por Maria 
Luisa Santos Ribeiro, com 1ª. edição em 1978.
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Por fim, desde a década de 1980 até o momento presente, 
agregam-se, sobretudo, aos programas de pós-graduação em 
Educação, inúmeros grupos de pesquisa dedicados a temática 
da História da Educação, a criação do Grupo de Trabalho em 
História da Educação – no âmbito da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPEd, o Grupo de 
Estudos e Pesquisas “História, Educação e Sociedade” – Histedbr 
e a Sociedade Brasileira de História da Educação – SBHE, entre 
outros (CATANI; FARIA FILHO, 2001; GATTI JR, 2004).

Este novo quadro no território da pesquisa tem sido mar-
cado pela pluralidade temática e metodológica, pelos esforços 
de estruturação de centros de documentação e pela realização 
de intercâmbios nacionais e internacionais, especialmente com 
pesquisadores da França, de Portugal, da Espanha e da América 
Latina. Sem dúvida, os esforços realizados pelos pesquisadores 
do Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no 
Brasil (GHEMAT) é um exemplo contundente deste fenômeno.

Assim, em consonância com o desenvolvimento mundial 
sofrido pela disciplina História da Educação, desde o final do 
século XX, percebe-se uma alteração substantiva na historio-
grafia da educação brasileira, com a entrada de novas temáticas, 
abordagens e fontes na interpretação disponibilizada em forma 
de artigos, coletâneas, coleções e livros. Porém, apenas na década 
de 2000, é que começaram a chegar ao público que frequenta os 
cursos de formação de professores obras da área de História da 
Educação que se beneficiam destas inovações.

A publicação do número 14 (especial) da Revista Brasileira 
de Educação, em 2000, intitulado “500 Anos de Educação 
Escolar”, publicado na esteira das comemorações dos 500 anos 
do Descobrimento do Brasil, é um sinal das inovações que se 
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operavam na pesquisa e que começavam a transbordar para uma 
literatura que tinha maior possibilidade de utilização no ensino 
de graduação. O número é composto por sete artigos que sin-
tetizam a história da educação brasileira, nas temáticas da edu-
cação infantil, dos espaços escolares, do ensino secundário, da 
formação de professores, do ensino-industrial-manufatureiro, da 
educação de jovens e adultos e da universidade. Ao lado de arti-
gos mais próximos à tradição da história da educação, no viés 
da História Política ou mesmo da História Econômica, aparecem 
alguns textos abertos às inovações da História Cultural.

Outra contribuição interessante na direção da inovação 
da literatura em História da Educação pode ser observada na 
forma tomada pelo conteúdo do componente curricular História 
da Educação no Projeto Veredas, da Secretaria de Estado da 
Educação de Minas Gerais, desenvolvido junto a quatorze mil 
professores do estado de Minas Gerais, entre 2002 e 2005. Os 
fascículos de História da Educação foram escritos por Luciano 
Mendes de Faria Filho, da Universidade Federal de Minas Gerais, 
que apresentou os conteúdos da disciplina de modo inovador em 
relação aos programas anteriores e aos livros tradicionalmente 
utilizados no ensino da disciplina. 

Outra obra que merece destaque, pela densidade da contri-
buição e pela diversidade de temáticas, de abordagens e de auto-
res, é a organizada por Maria Stephanou e Maria Helena Camara 
Bastos, intitulada “História e Memórias da Educação no Brasil”, 
publicada entre 2004 e 2005, em três volumes, pela Editora Vozes, 
sendo que a mesma soma mais de oitocentas páginas de texto 
e reúne cinquenta diferentes artigos de variados e significativos 
autores. Material este que tem encontrado alguma disseminação 
nos programas de ensino da disciplina em nível universitário no 
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Brasil. Como último exemplo, há o livro redigido por Cynthia 
Greive Veiga, da UFMG, intitulado, “História da Educação”, 
publicado em 2007, pela Editora Vozes, com boa aceitação no 
mercado editorial brasileiro. Há outras obras que, sem dúvida, 
mereceriam ser elencadas, mas para efeito do presente capítulo 
parece o suficiente.

Considerações finais
É interessante observar como a própria História do Ensino 

da disciplina História da Educação, que procurei sintetizar muito 
brevemente neste capítulo, envolve o entendimento de inúmeros 
aspectos históricos de grande complexidade, sendo difícil imagi-
nar um processo de formação de professores que não se aproveite 
deste enorme repertório crítico, o que se estende ao âmbito com-
pleto das Ciências Humanas, onde há pesquisadores e estudio-
sos que, por vezes se veem afastados do entendimento de um dos 
processos mais marcantes e característicos da Modernidade que é 
a escolarização, que pode ser considerado tão importante quanto 
os processos de industrialização, urbanização, laicização, entre 
outros. Nessa direção, eu finalizo este capítulo, com a reprodução 
de um texto de Antônio Nóvoa, de 1999, no qual ele justifica a 
importância do estudo da História da Educação, pois para ele:

• “A História é a ciência de uma mudança e, a vários títu-
los, uma ciência das diferenças” (Marc Bloch). A História 
da Educação deve ser justificada, em primeiro lugar, 
como História e deve procurar restituir o passado em si 
mesmo, isto é, nas suas diferenças com o presente. Como 
escreveu Vitorino Magalhães Godinho, a história é um 
modo – o mais pertinente, o mais adequado – de bem 



42     História da Educação Matemática e Formação de Professores

pôr os problemas de hoje graças a uma indagação cientí-
fica do passado. 

• A História da Educação pode ajudar a cultivar um sau-
dável ceticismo, cada vez mais importante num universo 
educacional dominado pela inflação de métodos, de 
modas e de reformas educativas. Aprender a relativizar 
as idéias e as propostas educativas, e a percebê-las no 
tempo, é uma condição de sobrevivência de qualquer 
educador na sociedade pedagógica dos nossos dias.

• A História da Educação fornece aos educadores um 
conhecimento do passado coletivo da profissão, que 
serve para formar a sua cultura profissional. Possuir um 
conhecimento histórico não implica ter uma ação mais 
eficaz, mas estimula uma atitude crítica e reflexiva. 

• A História da Educação amplia a memória e a experiên-
cia, o leque de escolhas e de possibilidades pedagógicas, 
o que permite um alargamento do repertório dos educa-
dores e lhes fornece uma visão da extrema diversidade 
das instituições escolares do passado. Para além disso, 
revela que a educação não é um “destino”, mas uma cons-
trução social, o que renova o sentido da ação quotidiana 
de cada educador (NÓVOA, 1999, p. 13).
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Tratar de uma história da educação matemática nos primei-
ros anos escolares enseja várias opções temáticas. Elas poderão 
versar, por exemplo, pela abordagem do ensino de matemática 
em diferentes instituições: grupos escolares, escolas normais, 
cursos de formação de professores dados por programas gover-
namentais; por estudos de livros didáticos e manuais pedagógicos 
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utilizados ao longo do tempo com vistas ao ensino de matemática 
nos anos iniciais; por análises de práticas pedagógicas de profes-
sores, em sua docência da matemática, com o uso de uma docu-
mentação escolar; por meio de estudos da legislação e programas 
de ensino de matemática para o curso primário, dentre muitos 
outros assuntos relativos ao primeiro nível escolar. 

Este capítulo opta por temática ampla – a da formação de 
professores -  tendo em conta a problemática teórica de constitui-
ção histórica do saber profissional do professor que ensina mate-
mática. Em pauta, a matemática para formar o futuro professor 
dos primeiros anos escolares.

A discussão sobre a formação de professores envolve, desde 
os primeiros tempos em que é pensada a sua institucionalização, 
no curso do século XIX, os saberes específicos para a profissão 
de ensinar. Que saberes devem possuir os profissionais da docên-
cia? À vista desta questão, de caráter amplo, cabe, para os obje-
tivos deste capítulo, melhor configurá-la em termos do ensino 
de matemática para os primeiros anos escolares. Dessa forma, 
a interrogação pode ser escrita como: Que matemática deve ser 
considerada na formação de professores dos primeiros anos esco-
lares, tendo em vista a sua atuação profissional? Ou, do mesmo 
modo: qual matemática como um saber profissional deve formar 
o professorando? Ou, ainda, do ponto de vista de uma análise 
histórica, que transformações sofre a matemática, ao longo do 
tempo, presente na formação de professores que atua nos anos 
iniciais da escolaridade? Todas essas questões convergem para 
a discussão do saber profissional dos professores, um saber que 
diferencia a docência de outras profissões. A última delas eviden-
cia que o saber profissional dos professores tem caráter histórico. 
A cada época, configura-se de um determinado modo. 
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O saber profissional dos professores
Análises internacionais sobre a organização dos saberes 

para a formação de professores mostram proximidade dos pro-
cessos de sua elaboração em diferentes países (BORER, 2017). 
Tais análises têm sido sistematizadas pela Equipe de Pesquisa em 
História das Ciências da Educação (ERHISE) da Universidade 
de Genebra, na Suíça6. O que elas revelam? Que as dinâmicas de 
constituição dos saberes para a formação de professores no nível 
primário (os primeiros anos escolares) e do nível secundário (os 
anos escolares compreendidos pós-ensino primário e pré-ensino 
universitário) ligam-se à compreensão de como se articulam dois 
tipos de saberes: saberes a ensinar e saberes para ensinar. O pri-
meiro deles – os saberes a ensinar – referem-se aos saberes ela-
borados pelas disciplinas universitárias, pelos diferentes campos 
científicos considerados importantes para a formação dos profes-
sores; o segundo, os saberes para ensinar, têm por especificidade 
a docência, ligam-se àqueles saberes próprios para o exercício da 
profissão docente, constituídos com referências vindas do campo 
das ciências da educação. Assim, ambos os saberes se organizam 
como saberes da formação de professores, mas a expertise pro-
fissional, o que caracteriza a profissão de professor, o seu saber 
profissional, está dada pelos saberes para ensinar. Mas, reitere-se: 
esses saberes estão em articulação com os saberes a ensinar.

Considerando-se os saberes específicos para ensinar, os 
saberes para a profissão da docência, tendo em conta o nível pri-
mário, o da formação de professores primários, historicamente 
surgem dois modelos de instituições: o das escolas normais e o 
das escolas de nível superior.

6 Para maiores informações sobre esse grupo de pesquisa, liderado pela 
Profa. Rita Hofstetter, veja-se: https://cms.unige.ch/fapse/SSE/erhise/ 
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As escolas normais oferecem uma formação tanto geral 
como profissional. Explique-se: a formação geral refere-se a um 
leque de disciplinas ministradas em nível secundário; já a forma-
ção profissional liga-se a uma diminuta inserção de saberes vin-
dos das cadeiras das ciências da educação, sobretudo a cargo do 
diretor escolar, uma espécie de mentor pedagógico do trabalho. 
No entanto, com o passar do tempo, ampliam-se os cuidados com 
a formação profissional, surgindo rubricas específicas para isso. 
No caso da formação dada no nível superior, tem-se nítida sepa-
ração entre os saberes de formação geral e aqueles profissionais. 
Considerando-se os saberes de formação geral, eles são ministra-
dos no curso secundário; assim, a formação em nível superior, 
lançando mão das ciências da educação, e suas cadeiras discipli-
nares, encarrega-se dos saberes profissionais (BORER, 2017). 

Do ponto de vista do que mais interessa a esta síntese – tra-
tar da evolução histórica dos saberes envolvidos na formação 
de professores – cabe verificar as diferenças de trajetória desses 
saberes de acordo com cada um dos modelos: normal ou supe-
rior. Tendo em vista a formação dada pelas escolas normais, ao 
longo do tempo, ampliam-se os estudos, o número de anos de 
formação, com domínio dos saberes de formação geral, dada 
pelas disciplinas escolares, mesmo que, com o passar dos anos, 
tenha-se uma inserção progressiva dos saberes profissionais, dos 
saberes para ensinar. 

A análise da formação de professores para os primeiros anos 
escolares dada em nível superior, mostra que os saberes para o 
exercício docente se afirmam a partir de uma base de formação 
de cultura geral dada nos estudos secundários, sendo a formação 
profissional dada pelos estudos pedagógicos. Neles estão presen-
tes os saberes para ensinar, sobretudo nos ensinos de pedagogia 
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teórica e prática, psicologia, ciências da educação, aos quais se 
ligam também as didáticas e metodologias das diferentes disci-
plinas escolares. 

Como resultado dessa análise constata-se que

(...) o modelo superior é mais favorável ao desenvolvimento de 
saberes para ensinar no seio das formações para o ensino; o 
modelo normal se encontra sob tensão entre a missão de asse-
gurar a melhor formação geral possível e sua vocação profissio-
nal. E essa tensão, que se nota cada vez mais ao longo do tempo, 
com o aumento das exigências relativas ao nível de instrução 
dos professores do primário, leva regularmente as escolas nor-
mais ainda mais para uma formação geral em detrimento da 
formação profissional (BORER, 2017, p. 180 grifos da autora).

No que toca o ensino secundário observa-se, praticamente, 
a inexistência de uma formação profissional para esse nível de 
ensino até o final do século XIX. No entanto, 

desde o início do século XX, os departamentos de instrução 
pública, as associações de professores e mesmo as congregações 
religiosas reivindicam a inclusão de saberes para ensinar e de 
experiências práticas para aperfeiçoar as qualificações dos pro-
fessores do secundário. Aulas metodológicas/didáticas especí-
ficas e, em seguida os exercícios práticos são organizados no 
quadro dos certificados de aptidão ao ensino secundário que 
são pouco a pouco criados em todas as faculdades das univer-
sidades (...) (BORER, 2017, p. 181).
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Diferente do que se possa imaginar, essas iniciativas de aper-
feiçoamento profissional, vindas da inclusão de saberes para ensi-
nar, no seio da formação de professores para o ensino secundário, 
não têm uma rota de continuidade, sobretudo, pela autonomia 
das universidades que se embatem com demandas de entidades 
a elas externas (secretarias de educação, associações de professo-
res, etc.) e, ainda, pelas cadeiras disciplinares universitárias “que 
contestam a legitimidade dos professores de pedagogia em rela-
ção à didática das disciplinas” (BORER, 2017, p. 190) arrogando 
para si a produção dos saberes didáticos das disciplinas às quais 
se vinculam.

Nesse contexto, instala-se uma outra lógica para a forma-
ção de professores para o nível secundário de ensino. Ela legi-
tima a competência aos professores das disciplinas, dos docentes 
responsáveis pelos saberes a ensinar, como base da formação 
docente. A outras instâncias caberiam as discussões de caráter 
pedagógico, dadas por faculdades de educação; ou mesmo por 
cursos de formação continuada sob a responsabilidade de secre-
tarias governamentais do ensino. De todo modo, as ciências da 
educação afastam-se do núcleo formativo docente e o caráter 
de sólida formação é atribuído aos saberes a ensinar, vindo do 
campo disciplinar de cada especificidade científica. Tem-se, desse 
modo que:

(...) os saberes de referência sob os quais se fundam a profissão 
e a identidade profissional dos professores do ensino secun-
dário são, antes de tudo, constituídos por saberes disciplina-
res ligados aos saberes a ensinar. Esta referência predominante 
aos saberes disciplinares coloca um problema para a profissão 
do secundário, pois à medida que os saberes se diferenciam, 
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as identidades profissionais dos professores do secundário se 
reforçam mais em relação aos saberes a ensinar na sua disci-
plina do que em relação aos saberes para ensinar que os reu-
niriam em torno de uma profissão comum de professor do 
secundário (BORER, 2017, p. 191).

Como resultado dessa evolução observa-se que 

O processo de profissionalização dos professores do secundá-
rio é assim caracterizado pelo fato de se basear em saberes dos 
quais a profissão participa apenas de modo limitado: os sabe-
res disciplinares são desenvolvidos pela universidade especial-
mente pelas faculdades de letras, ciências e ciências sociais; os 
saberes profissionais aparecem como órfãos de disciplinas de 
referência teoricamente construídas e totalmente reconhecidas 
pela profissão (BORER, 2017, p. 193).

Ao que parece, será essa orfandade um dos determinantes 
da criação das disciplinas escolares (CHERVEL, 1990) no nível 
secundário. Ao longo do tempo, as disciplinas acadêmico-cien-
tíficas de referência existentes no seio das universidades, base da 
formação de professores de ciências, de matemática etc., afastam-
-se cada vez mais dos saberes a ensinar na escola secundária, eles 
se especializam cada vez mais. Esse processo é acompanhado pela 
criação de saberes a ensinar que mantêm uma autonomia rela-
tiva das disciplinas ministradas no curso de formação dado nas 
universidades. 

Esta evolução leva a especialização progressiva da didática geral 
em didáticas especiais ligadas às diferentes disciplinas. Essa 
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perspectiva está cada vez mais presente no âmbito da formação 
de professores, na intersecção dos saberes disciplinares, com os 
saberes para ensinar e com os saberes a ensinar (BORER, 2017, 
p. 194).

Em síntese, a formação de professores de níveis primário e 
secundário, relativamente aos saberes de sua formação, diferem 
pelas referências colocadas historicamente. De parte dos profes-
sores para o curso primário garante-se no núcleo formativo para 
a profissão a presença dos saberes para ensinar, elaboração onde 
vivamente participam as ciências da educação. Relativamente aos 
saberes para a formação dos professores do curso secundário, 
os saberes para ensinar emergem do próprio âmbito do saber a 
ensinar. 

A matemática a ensinar e a matemática para 
ensinar como hipóteses de pesquisa
A apropriação dos estudos do grupo da Universidade de 

Genebra leva-nos a conjecturar sobre o processo de constituição 
de uma matemática a ensinar e de uma matemática para ensinar. 

A pesquisa de caráter histórico sobre os saberes, sobre os 
processos e dinâmicas de sua constituição e transformação tem 
por referência a operação historiográfica nos termos atribuídos 
por Michel de Certeau (1982): se refere à combinação de um 
lugar social, de práticas científicas e de uma escrita. Um lugar 
ocupado por quem analisa, investiga e realiza uma tarefa eivada 
de interesses decorrentes desse lugar ocupado. Práticas científicas 
tendo em conta que seus resultados se sujeitam à crítica de uma 
comunidade, com suas regras próprias e aceitas no mundo acadê-
mico; e uma escrita que tem forma de narrativa.
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Desse caráter referencial para a investigação histórica, consi-
derando-se os estudos de Michel de Certeau, cabe o diálogo com 
uma abordagem que tem em conta a História Cultural. Trata-se 
de uma opção, de uma perspectiva de abordagem. Tal perspectiva 
trata a história como uma forma de conhecimento, 

que visa a reconhecer a maneira pela qual os atores sociais dão 
sentido às suas práticas e aos seus discursos (situa-se) situ-
ando-se, portanto, na tensão entre, de um lado, as capacidades 
inventivas dos indivíduos ou das comunidades e, de outro, as 
restrições e as convenções que limitam – com mais ou menos 
força segundo as posições que ocupam nas relações de domi-
nação – o que lhes é possível pensar, dizer e fazer (CHARTIER, 
2016, p. 30).

Escolhida essa base de trabalho, que se revela como necessá-
ria à pesquisa histórica de constituição e transformação dos sabe-
res profissionais, há que se admitir que ela se mostra insuficiente 
para a condução das investigações. Como, tendo em consideração 
esse posicionamento teórico, poderá ser possível captar o movi-
mento de constituição e transformação dos saberes profissionais 
do professor que ensina matemática? Que procedimentos de 
cunho mais estritamente metodológico caberiam ser adotados?

Tem-se que cada tempo histórico-pedagógico estabelece e 
sedimenta ideários de formação de professores, assentando-se 
sobre determinados consensos, vale dizer, sobre certos saberes 
considerados como importantes para a formação profissional dos 
professores, para o seu exercício profissional. O estabelecimento 
desses consensos, por meio de sua circulação e apropriação 
pelos diferentes atores (pesquisadores, professores, formadores, 
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intelectuais etc.), considerados experts7, promove a sua objetiva-
ção8 e busca a sua institucionalização no rol dos saberes para a 
formação de professores.

Se assim é, cabe inventariar a documentação que melhor 
possa revelar o estabelecimento de determinados saberes numa 
dada época. A análise de toda uma documentação oficial do 
ensino, de manuais didáticos, de revistas pedagógicas, de cader-
nos escolares, dentre outros documentos, mostra-se como impor-
tante para tal investigação. A leitura e análise dessa documentação 
tem por objetivo capturar métodos, didáticas, orientações peda-
gógicas que poderiam ser lidas como integrantes do movimento 
de constituição da matemática para ensinar e da matemática a 
ensinar. O que deve o professor saber para ensinar matemática e 
que matemática ensinar?

A admissão de consensos sobre os saberes para formação de 
professores num dado tempo de modo algum exclui a análise das 
disputas que levam a esses consensos. E mais: se um dado con-
senso se estabelece tal não quer dizer que deixem de existir outras 
vozes, propostas alternativas que não ganharam sistematização 
e institucionalização. Ao contrário, disputas, mesmo veladas, 

7 Constituem-se experts aqueles que se dedicam com zelo, de maneira 
sistemática, sobre uma base de saber da profissão docente por ela mes-
ma, em outras palavras, inspetores, professores do ensino primário e do 
ensino secundário, diretores de escola constituem-se, no final do século 
XIX e curso do século XX, em experts em razão de sua expertise profissio-
nal, a saber, por conhecerem perfeitamente o oficio docente, por nele 
se destacarem e serem legitimados (HOFSTETTER et al. 2017).

8 Para Barbier (2014), “os saberes objetivados podem ser definidos como 
enunciados proposicionais, sujeitos a objetos de julgamento social que 
vão lhe dar registro de verdade ou de eficácia. Eles podem mesmo ser 
considerados duplamente como a seguir: de uma parte formaliza uma 
representação do real (diz algo sobre a realidade), de outra parte enun-
cia uma correspondência, uma articulação entre essa representação e 
o objeto representado (a noção de verdade e a afirmação dessa corres-
pondência)” (p. 9, tradução livre).
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revelam o movimento, a dinâmica de constituição dos saberes 
profissionais. A análise do material empírico assim, deve estar 
guiada pela pergunta: que saberes foram considerados numa 
dada época como importantes para a formação de professores 
que ensinam matemática? A resposta a tal questão mostrar-se-á 
diferente para cada tempo histórico.  

Quando nos reportamos à história, à pesquisa histórica, 
temos uma possibilidade de análise do movimento de consolida-
ção e decantação de conhecimentos que, sistematizados, objeti-
vam-se para, então, se tornarem saberes. Temos ainda condições 
de verificar embates que tiram de cena dadas convicções estabele-
cidas, certos saberes que passam a ser considerados ultrapassados 
e que dão lugar a novas propostas, a novos saberes que intentam 
figurar na formação profissional dos professores. 

Em suma, o uso como hipótese teórica de trabalho das cate-
gorias matemática a ensinar e matemática para ensinar possibilita 
avançar na compreensão dos movimentos de constituição dos 
saberes profissionais dos professores, dos saberes profissionais 
dos professores que ensinam matemática. O estudo dos pro-
cessos de elaboração da matemática a ensinar e da matemática 
para ensinar e das dinâmicas que articulam tais saberes coloca 
em nível de superação as análises que congelam o saber mate-
mático, cercando-o de didáticas especiais que não têm status 
epistemológico de saber. Faz-nos atentar de modo mais acurado 
para o movimento de produção e de transformação do saber pro-
fissional do professor que ensina matemática. Indica-nos que os 
denominados saberes pedagógicos, didáticos, representam uma 
etapa histórica de promoção do reconhecimento da constituição 
dos saberes profissionais. Avançam para além da ideia de que a 
formação é somatório de bom conhecimento matemático com 
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didáticas específicas de conteúdos. Apontam para a necessidade 
de consolidação de rubricas na formação de professores que 
sejam objetivadas como saberes, saberes para ensinar, matemá-
tica para ensinar. 

A matemática a ensinar e a matemática para ensinar devem, 
então, serem tomadas como categorias históricas. Conceitos-
chave caracterizados num dado tempo. Possíveis de serem esta-
belecidos como hipótese de trabalho, serem manejados teórica 
e metodologicamente tendo em conta a especificidade da for-
mação de professores e da docência, num dado período. O inva-
riante da forma escolar coloca em primeiro plano o saber. Isto 
está posto nos estudos de Hofstetter e Schneuwly (2009). Eles 
permitem considerar que a formação de professores e o ensino 
escolar, na travessia dos tempos apresenta “a escola como lugar 
específico, separado de outras práticas sociais (o exercício da pro-
fissão em especial), ligado à existência de saberes objetivados”; “a 
pedagogização das relações sociais de aprendizagem, inseparável 
de uma escrituralização-codificação dos saberes e das práticas”; 
“a sistematização do ensino, produzindo efeitos de socialização 
duradouros (reprodução social)”; “a escola como lugar de apren-
dizagem de formas de exercício de poder, mediante normas supra 
pessoais às quais professores e alunos estão sujeitos”; “a instau-
ração de uma relação escritural-escolar com a linguagem e com 
o mundo” (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017, p. 119). Para 
todos esses componentes da forma escolar, o saber está presente. 
No primeiro, explicitamente há os “saberes objetivados”; no 
segundo, “uma escrituralização-codificação dos saberes e práti-
cas”; no terceiro, “a sistematização do saber”; no quarto, “normas 
supra-pessoais” e, finalmente, “uma relação escritural-escolar”. 
Todos esses elementos remetem aos saberes objetivados. Assim, 
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os estudos da matemática presente na formação de professores 
e no ensino implicam na admissão da forma escolar. E, em cada 
tempo, esse invariante se reconfigura na transformação de sabe-
res a ensinar e para ensinar. Em específico, na criação e transfor-
mação da matemática a ensinar e da matemática para ensinar. 

A matemática a ensinar e a matemática 
para ensinar: primórdios 
Ler e escrever pelo método lancasteriano, as quatro opera-

ções e proporções; a língua nacional, elementos de geografia e 
princípios da moral cristã este é o rol de saberes para a forma-
ção dos professores primários prescrito pela Lei n. 10, de 1835, 
da primeira escola normal brasileira, criada na Província do Rio 
de Janeiro, com duração efêmera de quatro anos de existência 
(TANURI, 2000, p. 64). Assim, “as quatro operações e as propor-
ções” constituem a matemática presente na formação dos futuros 
professores, nesta tentativa inicial de sistematização da formação 
docente para os primeiros anos escolares. Nenhuma referência 
aos saberes profissionais, à matemática para ensinar. Trata-se de 
fazer o professorando adquirir a matemática a ensinar: as qua-
tro operações e as proporções. É possível dizer, nos termos que 
estamos utilizando que, por aquela altura, matemática a ensinar é 
sinônimo de matemática para ensinar.

De outra parte, a constatação vinda da leitura dos documen-
tos oficiais relativamente à matemática para formar professores 
em tempos da primeira escola normal nos remete também à aná-
lise desse tempo histórico. Historiadores da educação mostram 
que, mesmo considerando que oficialmente não está dado no 
rol de saberes específicos de formação dos professorandos; que 
não há qualquer rubrica considerada própria da docência, cabe 
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destacar o papel exercido pelo diretor escolar. Note-se: a escola 
normal é regida por um diretor, ele mesmo também professor, 
com ascendência sobre os demais, vivendo o dia-a-dia da insti-
tuição, cuidando de avaliações, tendo responsabilidade adminis-
trativa e pedagógica, promovendo a articulação das atividades 
dos docentes na instituição (VILLELA, 1990). Assim, o diretor, 
a esse tempo escolar, revela-se como um personagem depositá-
rio dos saberes para ensinar: ao diretor cabe orientar professo-
res, promover encontros, reuniões para a discussão do ensino e 
do aproveitamento escolar. Por ele chegam as referências para o 
ensino, os saberes para ensinar. Nesse sentido, a esse tempo, o 
diretor pode ser considerado como um expert (HOFSTETTER et 
al., 2017), detentor por sua experiência e supostamente melhor 
formação das lides do ensino, da ciência de condução das classes 
nos cursos.

A perspectiva de formação dos professores para o ensino 
primário manteve por longa data o cenário acima. Assim, tem-se 
para a matemática dos professorandos: as matérias de formação 
indicando rubricas a ensinar, oficializadas nos programas. De 
parte dos aspectos mais ligados à profissão, aos saberes profis-
sionais, à matemática para ensinar, eles são de responsabilidade 
da autoridade do diretor ou de personagens da instrução pública 
trazidos pelo diretor para palestras pedagógicas nas escolas.

O currículo de formação matemática muda com o tempo e 
tem a sua forma mais acabada em finais do século XIX, em sua 
proximidade com a matemática ensinada no curso secundário. E, 
esta referência está associada aos ensinos ministrados no Colégio 
Pedro II, RJ, fundado em 1837, modelo para o curso secundá-
rio (VALENTE, 2011). Ao longo do século retrasado ampliam-
-se os estudos de cultura geral, enciclopédica, na formação de 
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professores. E eles reportam-se às rubricas do programa do curso 
secundário. No caso da matemática, ampliam-se os conteúdos 
matemáticos para a formação de professores. Passam dos primei-
ros rudimentos matemáticos para cursos completos, sobretudo 
de aritmética, ministrados com o uso de compêndios e tratados 
em voga no ensino secundário. 

Na década final do século XIX há uma modificação no 
panorama acima descrito para a formação matemática de profes-
sores para o curso primário, com a emergência dos grupos esco-
lares – criação paulista para a organização da escola de primeiras 
letras, sob a égide do ensino intuitivo – movimento internacional 
que prega uma verdadeira revolução pedagógica; e, ainda, sob o 
modelo da escola graduada. Por esse tempo, novas referências 
são apropriadas por dirigentes da instrução pública paulista que 
as transformam em leis e decretos para o ensino, produzindo 
mudanças em obras didáticas, em manuais para professores e em 
toda sorte de orientações didático-pedagógicas. Esse processo 
irá dar início à caracterização de uma matemática para ensinar a 
estar presente na formação inicial de professores e, ainda, no que 
hoje denominamos formação continuada dos docentes. Ao que 
tudo indica, sedimenta-se um discurso que sistematiza contribui-
ções vindas de referências já de há muito presentes no horizonte 
pedagógico, mas que somente nas décadas finais do século XIX 
ganham os sistemas de ensino. Tem-se, sobretudo, a presença de 
Pestalozzi e seus seguidores e divulgadores, mesmo que com cará-
ter próprio e diferenciado do mestre, como o é o caso de Calkins. 
Acrescente-se, também, as ações e escritos de Rui Barbosa9. 

9 “Apenas depois dos pareceres de Rui Barbosa, a bibliografia pedagógica 
brasileira entra numa fase mais fértil. Assim, em 1882 surgem os pareceres 
sobre as diversas questões do temário do não- realizado Congresso de 
Instrução do Rio de Janeiro. Em 1884, edita-se o volume Lições de Coisas, 
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Assim, desde finais do século XIX a matemática para ensinar nos 
primeiros anos escolares envolve o domínio não só dos algorit-
mos ligados às operações fundamentais da aritmética, ou mesmo 
conhecimentos sobre a geometria euclidiana. A matemática para 
ensinar constitui-se a partir desse tempo como a ciência de for-
mas intuitivas para a docência dos primeiros passos da aritmética 
e da geometria. Tal saber para ensinar penetra na cultura escolar 
e deixa-nos marcas até hoje presente nas escolas. “Eu trabalho 
primeiro no concreto” é expressão comumente utilizada pelos 
professores que indica a filiação longínqua que esse saber traz 
desde os tempos em que se afirma a chamada vaga intuitiva da 
pedagogia. Ela estabelece que o primeiro conhecimento se dá a 
partir dos sentidos, da relação dos sentidos com as formas con-
cretas/empíricas da vida cotidiana10.

A referência profissional, a especialidade do professor dos 
primeiros anos escolares, do professor primário, no decorrer da 
história, mais e mais liga-se aos saberes para ensinar. Não cabe 
dizer que tais docentes são experts no cálculo aritmético, ou na 
ciência da geometria euclidiana, ou na língua portuguesa etc. Sua 
referência profissional, sua expertise é dada pela posse de uma 
aritmética para ensinar e das demais matérias, tendo em vista as 
finalidades da escola numa dada época.

de Saffray, e, em 1886, Primeiras Lições de Coisas, de Calkins, traduzi-
do por Rui Barbosa, difundindo no Brasil as ideias de Pestalozzi e Froebel 
acerca do ensino intuitivo e da educação pelos sentidos, em oposição 
aos processos verbalistas da escola tradicional. Em 1887, é lançada a 
obra Pedagogia e Metodologia, do professor da Escola Normal de São 
Paulo Camilo Passalacqua e, no ano seguinte, o Tratado de Metodologia 
Coordenada, de Felisberto Rodrigues Pereira de Carvalho” (TANURI, 2000, 
p. 67).

10 Leiam-se os textos de Nacarato (2005) e Valente (2017).
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A matemática a ensinar: primeiras pesquisas
A perspectiva teórico-metodológica que se utiliza das cate-

gorias matemática a ensinar e matemática para ensinar é recen-
tíssima. Ela melhor se explicita com a divulgação, em âmbito 
brasileiro, da obra Hofstetter e Valente (2017). Por meio do fer-
ramental teórico-metodológico contido no livro é possível tratar 
dos primórdios da presença da matemática na escola primária e 
levantar questões relativas à matemática necessária ao professor 
primário para o exercício da docência. O que leva ao interesse 
na pesquisa histórica sobre a matemática a ensinar e à matemá-
tica para ensinar. Passam a plano principal a investigação sobre 
os processos e dinâmicas de constituição da matemática a ensi-
nar e da matemática para ensinar. Os processos referindo-se aos 
movimentos de constituição de cada um desses dois saberes. As 
dinâmicas tendo em vista como, ao longo do tempo, tais saberes 
se articulam para serem constituídos. 

Os primeiros resultados dessa nova perspectiva de estudos 
do saber profissional dos professores que ensinam matemática 
começam a ser divulgados. É possível considerar os ganhos obti-
dos no desenvolvimento das teses de Oliveira (2017) e Pinheiro 
(2017) como exemplos desses resultados.

O primeiro autor atém-se à caracterização dos processos 
que resultam numa aritmética intuitiva, uma aritmética a ensinar 
em tempos marcados pela chamada vaga pedagógica intuitiva. 
A presença dessa vaga se dá de forma incisiva entre os anos de 
1870 a 1920. O marco primeiro do período refere-se à década de 
início de circulação do método intuitivo em escolas protestantes 
como, por exemplo, a Escola Americana, em São Paulo, fundada 
em 1870 (OLIVEIRA, 2017). O limite temporal superior, 1920, 
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marca a emergência de uma nova vaga pedagógica, sob a égide do 
que ficou conhecido como pedagogia científica. 

Na análise empreendida, tendo em vista os estudos de 
Chervel (1990), Oliveira (2017) reforça a ideia de que pedagogias 
não constituem lubrificantes, de modo a permitir que conteú-
dos de ensino possam ser assimilados pelos alunos. Pedagogias 
imbricam-se na própria constituição dos saberes presentes na 
escola. 

Que transformações sofre a aritmética do ensino primário 
ao estar sujeita à vaga intuitiva? Como esse saber escolar orga-
niza-se/reorganiza-se para atender a essa pedagogia, uma peda-
gogia moderna? Tais interrogações nortearam a tese. 

Ao final, a pesquisa de Oliveira (2017) mostra os processos 
de elaboração de uma nova aritmética que, em termos de uma 
matemática a ensinar pôde caracterizar-se como uma aritmética 
para ensinar, uma aritmética intuitiva: 

A Aritmética intuitiva da pedagogia moderna rompeu com a 
ideia de que Aritmética era um saber exclusivamente escolar. 
Antes, as questões da vida prática quase nunca eram tratadas, 
e quando abordadas constituíam tarefas à parte. Com a peda-
gogia moderna, este novo saber inverteu a lógica, já que não se 
cogitava ensiná-lo explorando situações reais. Indicou-se que 
os conteúdos fossem estruturados relacionando a vida social da 
criança com a vida escolar. Esta foi uma maneira de a criança 
passar a aprender e apreender a Aritmética na aplicação natural 
das suas necessidades reais. Desta forma, Aritmética passou a 
ser uma matéria que dava oportunidade de a criança aplicar na 
vida social aquilo que aprendia na vida escolar. Uma matéria 
que extraía da vida social as situações para compor e conduzir 
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as tarefas da vida escolar. A pedra de toque da configuração 
de uma Aritmética intuitiva da escola primária foi a influência 
da didática estadunidense. Apropriações da didática americana 
– como dizia à época – caracterizaram uma “desconexão” da 
Aritmética primária com a estrutura curricular da Aritmética 
de outros níveis da instrução (OLIVEIRA, 2017, p. 245-246).

O autor revela, ainda, como se organiza essa nova aritmé-
tica, essa nova matemática a ensinar nos primeiros anos escolares: 

Constituída a partir de apropriações da internacionalização de 
um discurso pedagógico sobre o ensino intuitivo, a Aritmética 
intuitiva lida nos livros e cadernos didáticos teve seus saberes 
elementares sistematizados a partir de alguns princípios: a) cul-
tivar a inteligência seguindo uma marcha de ensino que coloca 
o aluno em situações que o auxiliem na descoberta das regras; 
b) avançar sempre do conhecido para o desconhecido, do pró-
ximo ao distante, do simples ao complexo, do fácil ao difícil; c) 
recusar meios mecânicos que o levem a confiar mais na memo-
rização em vez da inteligência; d) dinamizar o ensino de cada 
conteúdo para não retomar o hábito da rotina (OLIVEIRA, 
2017, p. 246).

O segundo exemplo de estudos, que permite interpretações 
em termos de processos de elaboração de uma matemática a ensi-
nar, refere-se à tese de Nara Vilma Lima Pinheiro. Intitulada “A 
Aritmética sob medida: a matemática em tempos da pedagogia 
científica” a investigação, como o próprio título explicita, é reali-
zada no âmbito da pedagogia científica, uma pedagogia ancorada 
na psicologia experimental, com base estatística, possível de ser 
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localizada, de modo mais incisivo, a partir dos anos 1920, che-
gando até meados do século passado.

Pinheiro (2017) localiza seu estudo em meio aos testes psi-
cológicos e pedagógicos, às pesquisas realizadas na Europa e 
nos EUA que buscam ajustar os ensinos aos ditames da psicolo-
gia experimental. Um tempo onde está presente a preocupação 
com a eficiência do trabalho docente, com o ensino. Assim, os 
testes tanto psicológicos como pedagógicos vão sendo computa-
dos estatisticamente e fornecendo bases para reconfiguração das 
matérias de ensino, dentre elas, a matemática. Essa mudança é 
estudada por Pinheiro (2017), em particular, para a aritmética. 
No estudo pode-se identificar uma nova matemática a ensinar, 
uma nova aritmética a ensinar, uma aritmética sob medida ela-
borada de modo a seguir uma ordem psicológica, ajustada à 
maturidade infantil, em substituição a ordem lógica da própria 
aritmética (PINHEIRO, 2017).

A pesquisa de Nara Pinheiro mostra a superação da vaga 
intuitiva no ensino a partir de uma nova pedagogia, a pedagogia 
científica. 

Na nova vaga pedagógica a representação de que as crianças 
aprendiam pela observação de objetos, de imagens foi ultra-
passada pela representação de que a aprendizagem ocorria 
pela multiplicidade de sensações, pelos atos. Na aritmética 
tratava-se de ver, tocar, ouvir e registrar aquilo que estava 
sendo foco da aprendizagem. A memória, que em pedagogias 
outras era tida como a vilã do ensino, teve seu papel alterado: 
ela foi ressignificada. Experiências concluíram que não haveria 
aprendizagem sem que fosse necessário reter o aprendido na 
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memória. E isso era muito diferente de aprender pela memori-
zação (PINHEIRO, 2017, p. 187).

Para além de descontruir representações do ensino da peda-
gogia intuitiva, a nova pedagogia e as novas finalidades colocadas 
para a escola, marcam a matemática a ensinar. As novas finali-
dades, sobretudo o imperativo da eficiência do ensino, medido 
de modo científico, dado pela aplicação de testes psicológicos e 
pedagógicos, aferidos estatisticamente, vêm afetar de modo notá-
vel a matemática, a matemática a ensinar, a aritmética a ensinar, 
construindo um novo saber sob medida, em acordo com o desen-
volvimento infantil. 

No que tange a aritmética o programa de ensino precisou ser 
repensado de modo que seus conteúdos fossem reconhecidos 
por cidadãos na vida ativa, de diferentes profissões, como úteis. 
Tais conteúdos constituíram a base essencial do que deveria ser 
ensinado; e aqueles temas que não tiverem reconhecimento nas 
lides da vida dos diversos agentes sociais foram deixados de 
lado. A escola seria o lugar de uma formação útil e os ensinos 
deveriam estar articulados à essa formação. A aritmética não 
foge a essa finalidade escolar e os seus conteúdos são colocados 
à prova (PINHEIRO, 2017, p. 188).

Assim, as referências para a matemática a ensinar na escola 
primária afastam-se daquelas disciplinares e buscam no reconhe-
cimento social os seus conteúdos de ensino. Tal reconhecimento 
é oriundo de análises estatísticas das enquetes levadas à popula-
ção: que conteúdos de ensino são vistos como merecedores de 
estarem na escola primária? Quais deveriam ser descartados? 
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Definidos tais conteúdos, cabe aos testes psicológicos e pedagó-
gicos, organizá-los de modo a que haja uma ordem para o seu 
ensino, consoante ao desenvolvimento infantil, partindo-se dos 
temas aritméticos considerados fáceis – a estatística, novamente, 
revela tal qualidade – àqueles difíceis, isto é, os temas que estatis-
ticamente mostram grau de acerto reduzido nos testes aplicados 
a grandes populações escolares. 

Ao submeterem à aritmética as testagens verificou-se que o 
conceito de número era muito difícil para as crianças e, por-
tanto requeria tempo maior, diversidade de materiais, ativida-
des e situações para sua objetivação e por último a abstração 
(o número propriamente dito). Verificou-se também que as 
operações fundamentais (+, -, x, ÷) possuíam dificuldades ine-
rentes à própria operação. Diante dessa constatação as opera-
ções não poderiam seguir mais a ordem lógica e naturalizada 
de primeiro aprender a adição, depois a subtração, a multipli-
cação e por fim a divisão, como operações em separado, isto é, 
sem dialogar uma com a outra. A ordem psicológica mostrou 
que melhor rendimento tiveram as experiências que tomaram 
os conhecimentos aprendidos anteriormente, por exemplo, no 
caso das operações, a criança aprenderia a subtração e a mul-
tiplicação pelo processo aditivo, tendo em vista que já havia 
aprendido a adição. Da adição se partiria para o ensino da mul-
tiplicação e da subtração para a divisão. Notou-se que não se 
tratavam de mudanças de conceitos matemáticos propriamente 
dito, tampouco de pedagogizar os saberes científicos para que 
pudessem ser ensinados e apreendidos. Não se tratava de alte-
rações metodológicas, de lubrificar conteúdos aritméticos, mas 
de uma alteração epistemológica no âmbito da cultura escolar, 
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da constituição de uma aritmética escolar, criada na escola, pela 
escola e para a escola: uma aritmética sob medida (PINHEIRO, 
2017, p. 190).

Esses dois exemplos, aqui brevemente sumariados, levam-
-nos aos processos complexos de construção, em cada tempo 
escolar, de saberes a ensinar. Em específico, mostram como é ela-
borada uma matemática a ensinar em acordo com vagas pedagó-
gicas. Elas, as vagas, carregam muitas determinações: finalidades 
colocadas para a escola; entendimento de como deve ser o ensino 
e como se dá aprendizagem; relações estabelecidas entre alunos e 
professores; saberes que deverão ser ensinados, saberes a ensinar, 
dentre outros elementos. E, ainda, cabe ressaltar que um dado 
tempo não é exclusivo de uma só vaga. No entanto, há sempre 
um modo de ver a educação escolar predominante em dada 
época histórica. Assim, se em finais do século XIX e primeiras 
décadas do século passado, a vaga intuitiva contrapõe-se à escola 
tradicional, tal significa que experts de diferentes níveis de atu-
ação voltam a sua atenção para o modo intuitivo, que se alastra 
internacionalmente, e é apropriado na produção de documentos 
oficiais, na elaboração de livros e manuais pedagógicos, na escrita 
de artigos para orientar professores nos periódicos pedagógicos 
dentre outros meios de fazer ganhar circulação a moderna peda-
gogia intuitiva. Em tempos da emergência da psicologia experi-
mental na educação, novos aportes, novas expertises são levadas 
em consideração para pensar o ensino escolar. Novos saberes 
entram em cena, agora ligados à psicologia experimental de base 
estatística, na produção de novos referentes para o ensino, para o 
ensino sob medida, numa “escola sob medida”, como bem registra 
a obra homônima – L’école sur mesure – de Édouard Claparède, 
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um dos personagens internacionais que protagoniza os debates 
dessa nova pedagogia, que busca ser científica. 

Vê-se que, ao longo do tempo, uma rubrica escolar muda, 
altera-se em sua própria constituição. Em nosso caso, a aritmética 
presente no ensino primário, a aritmética a ensinar nos primei-
ros anos escolares, solidamente estabelecida até finais do século 
XIX e bastante colada à sua referência disciplinar, a aritmética, 
sofre transformações. Num tempo de vaga intuitiva, constitui-
-se a aritmética intuitiva, uma aritmética a ensinar intuitiva. Em 
seguida, assiste-se ao nascimento de uma nova aritmética, vinda 
da pedagogia científica: a aritmética sob medida, uma aritmética 
a ensinar sob medida. 

Por certo, esses são os primeiros resultados de pesquisas 
que intentam caracterizar, por meio de estudo histórico, os com-
plexos processos de elaboração da aritmética do curso primário. 
Há muito a avançar, seja na busca de outras aritméticas elabora-
das para atender a novas vagas pedagógicas, seja na ampliação 
da base de dados das pesquisas já realizadas, alargando a docu-
mentação que as teses mencionadas utilizaram, pois tiveram em 
conta, em grande medida, os livros didáticos. De todo modo, 
a análise dessa produção, desses primeiros resultados, à luz de 
categorias como matemática a ensinar e matemática para ensinar 
parecem muito contribuir para os avanços das investigações que 
objetivam caracterizar o saber profissional dos professores, dos 
professores que ensinam matemática, levando em consideração, 
principalmente, a matemática para ensinar. Assim, novas pesqui-
sas vêm privilegiando tal aspecto, tratando do modo como histo-
ricamente foi sendo construída a expertise da profissão docente.
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A matemática para ensinar: novas pesquisas
Em linhas anteriores acentuou-se a existência da mútua 

dependência entre os saberes a ensinar e aqueles para ensinar. 
Em específico, enfatizou-se a articulação existente entre a mate-
mática a ensinar e a matemática para ensinar. Assim, parece um 
tanto estranho que tenha sido possível, para as pesquisas analisa-
das anteriormente, isolar a matemática a ensinar da matemática 
para ensinar vista nos dois exemplos estudados. Trata-se, com 
efeito, de uma estratégia de pesquisa. Como iniciar as investi-
gações em terreno onde é preciso caracterizar esses dois sabe-
res de natureza diferente? Por onde começar? O que parece ter 
sido mais conveniente, para a adoção de tratar inicialmente os 
saberes a ensinar, é a admissão de que tais saberes se definem em 
tempo mais longínquo que aqueles para ensinar; são devedores 
dos campos disciplinares de referência. Sendo que os saberes para 
ensinar ligam-se aos processos de institucionalização, no século 
XIX, da formação de professores. No entanto, mesmo que já exis-
tam resultados iniciais para a matemática a ensinar em tempos de 
vagas intuitiva e pedagogia científica, relativamente à aritmética, 
pesquisas que se debrucem sobre a matemática para ensinar são 
levadas a dialogarem com os resultados anteriormente conside-
rados. E tais investigações deverão tencionar esses resultados. 
Torna-se compreensível que, na caracterização de, por exemplo, 
uma aritmética intuitiva a ensinar, intente-se pesquisar a forma-
ção dos professores para ensino dessa aritmética, de modo a que 
seja possível delinear uma aritmética intuitiva para ensinar. No 
estudo dessas dinâmicas de articulação haverá uma tendência a 
ajustar/complementar/reconfigurar elementos obtidos pelas pes-
quisas sobre o saber a ensinar, sobre a matemática a ensinar, a 
aritmética a ensinar. 
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De todo modo, para além de considerar como provisórios 
os resultados até agora obtidos em termos de constituição de uma 
aritmética intuitiva e de uma aritmética sob medida, uma questão 
que surge é a de como investigar o saber para ensinar, a matemá-
tica para ensinar, a matemática participante da formação dos pro-
fessores, como uma expertise da profissão docente. Nos exemplos 
que estamos tratando, a questão pode ser colocada como: Como 
investigar as aritméticas para ensinar tendo em vista uma aritmé-
tica intuitiva e uma aritmética sob medida?

Recordemos: a matemática para ensinar, é também fruto 
de processo de elaboração histórica e não constitui um saber de 
cultura geral. Trata-se de um saber específico, de cultura profis-
sional, próprio à formação do futuro docente. De outra parte, é 
preciso uma vez mais ressaltar, que a admissão da existência da 
matemática para ensinar não implica em sua autonomia. Sendo 
um saber específico, um saber do profissional da docência, uma 
ferramenta do ofício de ser professor, articula-se tal ferramenta 
com o objeto de ensino, a matemática a ensinar. Cabe somente à 
profissão docente a posse de um saber para ensinar, uma matemá-
tica para ensinar. Elaborada historicamente em articulação com 
a matemática a ensinar, a matemática para ensinar mais recen-
temente tem sido objeto de pesquisas. Será esse saber específico 
dos professores, um dos elementos que caracterizam a profissão 
docente.

As pesquisas que intentam caracterizar a matemática para 
ensinar têm diante de si o mesmo conjunto de material empí-
rico que aquelas pesquisas que se voltam à matemática a ensinar. 
Documentos escolares, livros didáticos, manuais pedagógicos, 
programas de ensino, periódicos educacionais dentre tantos 
outros materiais. No entanto, as interrogações do pesquisador, na 



74     História da Educação Matemática e Formação de Professores

análise desse corpus, voltam-se para a formação de professores. 
Extrair dessa documentação processos que levam à elaboração de 
um saber para ensinar, de uma matemática para ensinar constitui 
objetivo da pesquisa. 

Tome-se, por exemplo, a pesquisa com os programas de 
ensino. Documentação muito utilizada nos estudos que analisam 
os conteúdos de matemática que estão presentes em diferentes 
tempos escolares, os programas de ensino poderão transformar-
-se em fontes importantes para a pesquisa do saber para ensinar, 
da matemática para ensinar. 

Os programas oficiais de ensino, para além de fixarem con-
teúdos, parametrizam o uso do tempo escolar. Nesse sentido, 
podem ser considerados, também, como símbolos da moderni-
dade pedagógica (BOUTAN, 2000, p. 78). Não está a bel prazer 
do professor demorar-se num tema, num assunto; ou mesmo, 
ministrar tão somente determinado conteúdo que, de modo par-
ticular, individual, o professor considere importante. Desde a 
escola graduada, em finais do século XIX, os programas apontam 
quando, em que época do curso, tal ou qual conteúdo deverá ser 
ministrado, isto é, sedimentam uma graduação, um movimento 
indicativo do progresso, do encadeamento que deve ser dado ao 
ensino. Tal graduação apresenta-se em níveis diferentes: seja ele o 
de organização do sistema escolar, por exemplo, programas para 
o curso primário, para o curso secundário; ou referem-se a pro-
gramas que, num dado nível, indicam quais saberes deverão estar 
presentes em cada série escolar; programas que orientam como 
deverá ocorrer a organização interna de cada matéria de ensino 
num dado curso e numa dada série etc.

A obra coletiva “Saberes matemáticos no curso primário: o 
que, como e por que ensinar? Estudos históricos-comparativos a 
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partir da documentação oficial escolar”11 como o próprio título 
menciona utilizou como fontes de pesquisa a documentação 
oficial escolar. Em especial, no conjunto dos documentos ofi-
ciais, deu-se destaque aos programas de ensino. Os programas 
tomaram lugar privilegiado nos estudos integrantes do livro. 
Programas de ensino de matemática para os primeiros anos 
escolares. O trabalho envolveu dezenas de pesquisadores que 
inventariaram e analisaram, sobretudo, programas de ensino de 
aritmética, desenho e geometria, oficialmente indicados para os 
primeiros anos escolares. 

Numa análise a posteriori dos estudos que compuseram os 
dez capítulos da obra nota-se um movimento comum de elabo-
ração dos programas para os vários estados brasileiros. A análise 
desse movimento pode trazer contribuições à pesquisa sobre a 
matemática para ensinar no curso primário.

Os documentos mencionados nos diferentes capítulos reve-
lam que há uma tendência de um programa de ensino inovador 
– um programa de ensino elaborado por experts de acordo com o 
que a cada época é considerado como vanguarda, modernidade 
pedagógica – vir acompanhado de muitas instruções metodológi-
cas – instruções de como o professor deverá proceder para aten-
der à proposta oficial. Esse é o caso dos programas que intentam 
introduzir na cultura escolar o método intuitivo, modernidade 
pedagógica, como se mostra anteriormente, de final do século 
XIX12; ou, um outro caso: a pedagogia científica dos testes vindos 

11 A obra foi organizada pelos professores David Antonio da Costa e Wagner 
Rodrigues Valente, apresentando dez capítulos com estudos sobre a es-
cola primária e escolas normais tendo em vista os ensinos de matemática 
em dez estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

12 Como exemplos pode-se citar a Bahia, com o Ato de 4 de outubro de 
1895 (SANT’ANA et al., 2014) e Santa Catarina, com a publicação do 
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da psicologia experimental13. Numa fase posterior, da entrada em 
cena de novos programas, referenciados pelo programa inovador, 
a tendência é a de que eles não sejam muito detalhados, que não 
haja orientações metodológicas e que se reafirme um rol de con-
teúdos a serem ensinados. 

Percebe-se, também, que a entrada em cena de novos pro-
gramas, considerados inovadores, em acordo com tendências 
tidas como modernas em cada época, por vezes, implica na rejei-
ção, em lei, de elementos presentes na cultura escolar vigente, 
como a proibição aos livros didáticos utilizados, vistos como 
obras que não atendem às novas orientações oficiais14. 

As observações imediatamente anteriores nos levam a con-
siderar que programas de ensino e obras didático-pedagógicas 
mantém relações estreitas. No mais das vezes, os programas são 
expedidos primeiro e constituem referência para a elaboração de 
novas obras escolares posteriormente. A tendência de detalha-
mento de programas considerados inovadores é explicada pela 
ausência, até o momento da sua expedição, de obras que estejam 
em consonância com as novas diretrizes oficiais. Os programas 
inovadores buscam alterar uma situação vigente.

Os programas inovadores podem ter em seu detalhamento 
as orientações metodológicas para o ensino, indicações de como 
o trabalho deve ser graduado. Tudo isso, não estará presente em 
manuais escolares assentados em normativas anteriores àquelas 

Decreto no. 1322 de 29 de janeiro de 1920 (COSTA et al., 2014); também 
em Sergipe, na passagem do programa de ensino de 1916 para o de 
1924 (SANTOS et al., 2014).

13 Um exemplo é o do programa de ensino contido no Decreto no. 8.020, 
de 1939, do Rio Grande do Sul (BÚRIGO et al., 2014).

14 Cite-se, por exemplo, o “Parecer sobre a Adopção de Obras Didacticas” 
de Orestes Guimarães, na reforma do ensino catarinense (COSTA et al., 
2014).
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consideradas inovadoras; ou, estando presente, as orientações 
serão diferentes daquelas da proposta inovadora. O caso extremo 
é o de proibir a adoção de obras didáticas consideradas ultrapas-
sadas, não condizentes com os novos programas.

Num momento seguinte, com a publicação de novas obras, 
que buscam atender às normativas oficiais, os programas exi-
mem-se do detalhamento didático-pedagógico, são expedidos de 
modo mais simplificado. 

Nessa análise, é possível dizer que os programas inovado-
res, por vezes, divulgam uma programação. Para além de serem 
programas, fazem circular uma programação. Por mais detalha-
dos que sejam os programas, em termos dos itens de conteúdos 
a ensinar, há necessidade de irem além, de orientar o trabalho 
didático-pedagógico de modo que as prescrições para o ensino 
do novo programa possam ser ministradas no cotidiano escolar. 
Assim, na oficialização de uma nova proposta, de algo conside-
rado inovador, há evidências de uma programação para o ensino, 
que acompanha os programas. O programa contém uma progra-
mação; isto é, uma graduação, de acordo com uma visão e fina-
lidade da escola, com uma metodologia, com uma postura do 
professor em relação ao aluno; uma programação que atende às 
aulas, ao número delas, a um dado ano ou semestre letivo etc. Esse 
saber, configurado numa programação de ensino tenderá a estar 
presente, de modo mais sistematizado, nos livros didáticos, nos 
manuais pedagógicos. Assim, uma programação expressa uma 
graduação, um movimento de progressão, um encadeamento que 
deve ser dado ao ensino e no modo de como deverá caminhar 
essa graduação – o seu método15. 

15 Leiam-se, por exemplo, as instruções para a execução do programa 
de 1906, em Minas Gerais, que atendem a uma graduação que segue 
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Para a discussão que vem sendo travada é importante enfa-
tizar que a análise dos programas deverá atentar, sobretudo, para 
a graduação do ensino. Essa graduação está diretamente ligada à 
organização do saber para ensinar. Compreender como a gradu-
ação enseja as finalidades do ensino, as metodologias, as concep-
ções de ensino e de aprendizagem, o modo como deverá se dar 
a relação professor-aluno, o emprego do tempo escolar, enfim, 
representa passo importante na caracterização do saber organi-
zado para ensinar, uma ferramenta do professor, uma matemática 
para ensinar.

Considerações finais
Narrar a história da educação matemática nos primeiros 

anos escolares, como se disse ao princípio, envolve uma escolha 
temática, dentre muitas possibilidades de estudos históricos da 
matemática para os primeiros anos escolares. Aqueles que envol-
vem a matemática a ensinar e a matemática para ensinar tornam 
possível a elaboração teórica do saber profissional do professor 
que ensina matemática. Tal saber distingue a profissão docente. 
Reitere-se uma vez mais: se é verdade que a matemática para ensi-
nar concentra a expertise dessa profissão, ela não poderá caracte-
rizar-se sem estar articulada à matemática a ensinar. 

Longo percurso se avizinha para a elaboração teórica do 
saber profissional do professor que ensina matemática. Um veio 

a ordem lógica, sintética de apresentação dos conteúdos aritméticos 
(DUARTE et al., 2014); diferentemente daquela em espiral, numa gradua-
ção que envolve os mesmos conteúdos trabalhados de modo mais e 
mais aprofundado, ao longo dos anos escolares, como o programa de 
1928 de Santa Catarina (COSTA et al., 2014) ou, ainda, a graduação que 
envolve a marcha analítica de uso dos problemas cotidianos para a fixa-
ção dos conceitos aritméticos, como se lê nas intenções do programa de 
ensino de 1939 do Rio Grande do Sul (BÚRIGO et al., 2014).
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novo de pesquisas é avistado tendo em conta os novos referen-
ciais teórico-metodológicos. Tudo indica que a categoria de aná-
lise “saber para ensinar”, apropriada em nossos estudos como 
matemática para ensinar constitui ferramental bastante adequado 
para o trato dos saberes profissionais da docência, da matemática 
profissional do professor. E, a análise que se empreende é de cará-
ter histórico. Atenta-se para a captura, ao longo do tempo, das 
formas que evoluem para irem caracterizando o saber profissio-
nal do docente, a matemática para ensinar.

Analisar, no curso histórico, a elaboração da matemática a 
ensinar e da matemática para ensinar demanda esforço coletivo. 
Tendo isso em consideração, está em marcha o desenvolvimento 
de projeto de pesquisa amplo – projeto temático FAPESP – inti-
tulado “A matemática na formação de professores e no ensino: 
processos e dinâmicas de produção de um saber profissional, 
1890-1990” que congrega cerca de 50 pesquisadores dos mais 
diferentes níveis (iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-
-doutorado). Todos esses pesquisadores, mobilizando arsenal 
empírico o mais variado, buscam explicitar, por meio de análise 
histórica, os processos e as dinâmicas que vêm permitindo a ela-
boração da matemática como saber profissional do professor dos 
primeiros anos escolares.

Na retórica científica que sempre deverá estar presente como 
justificativa dos estudos históricos, como salvo-conduto e licença 
para a investigação sobre assuntos dessa natureza, será possível 
dizer que o valor dessas pesquisas para a atualidade reside, no 
mínimo, na informação que esses estudos podem dar aos pro-
jetos de alteração da formação dos professorandos em tempos 
presentes. A constituição de saberes profissionais é processo 
longo, depende de mudanças culturais, atende a determinantes 
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diversos, remete a processos de institucionalização, disciplinari-
zação que envolvem apropriações de determinações legais, lidas 
e interpretadas por artigos em periódicos pedagógicos, por obras 
didáticas e manuais, por programas de ensino, por documenta-
ção dos arquivos das escolas dentre tantas outras fontes que, num 
dado tempo, poderão constituir vulgatas. Tais vulgatas expres-
sam saberes decantados, saberes para ensinar e saberes a ensinar: 
matemática para ensinar, matemática a ensinar. 
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1. Da problematização da temática do capítulo
Neste capítulo apresentamos discussões acerca da disciplina 

História da Educação Matemática na formação de professores, 
a fim de apontar indicativos de experiências praticadas ou em 
andamento em universidades brasileiras. O referido tema foi 
um dos focos das discussões ocorridas em uma das Mesas do 
III ENAPHEM, que realizou-se em São Mateus (ES), em 2016, 
momento em que se problematizou sobre a inserção de uma dis-
ciplina desse tipo no curso de Licenciatura em Matemática.

No caso dos estudos e pesquisas sobre a inserção de uma 
disciplina História da Educação Matemática em cursos de forma-
ção de professores que ensinam Matemática no Brasil, os debates 
têm lançado diversos questionamentos, dentre os quais destaca-
mos: faz sentido constituir a História da Educação Matemática 
como disciplina do currículo? Como se pode implantar uma 
disciplina de história da educação matemática nos cursos de for-
mação de professores que ensinam matemática (Licenciaturas em 
Matemática e Pedagogia)? Como essa disciplina poderá adquirir 
sua autonomia disciplinar nesses cursos de formação de profes-
sores? Quais finalidades podem ser atribuídas a essa disciplina, 
incluindo os fins educacionais, políticos e relativos a formação 
profissional e cidadã do professor? Quais são as relações entre 
história da escola e história acadêmica relacionada à disciplina 
matemática?

Implicitamente, a busca de compreensão dos processos de 
construção de respostas para essas questões está relacionada aos 
modos usados pelo historiador para formular representações de 
uma identidade cultural coletiva, ou seja, os modos como a comu-
nidade de pesquisadores estabelece valores e parâmetros para 
que esta cultura escolar possa ser tomada como um dos eixos de 
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estudos que poderão enfatizar alguma compreensão sobre as rela-
ções entre a disciplina matemática e suas relações educacionais, 
políticas e relativas a formação profissional e cidadã do professor.

Experiências relacionadas à implantação da disciplina his-
tória da educação matemática já foram vivenciadas ou estão 
em andamento em algumas universidades brasileiras. Uma 
delas já ocorre desde 2001, oportunizada pela reformulação do 
Projeto Pedagógico do curso de licenciatura em matemática da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); outros 
exemplos se seguiram na Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
e na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). De um modo 
geral, os focos de abordagens dados às disciplinas priorizam os 
resultados de pesquisas em História da Educação Matemática 
que enfatizam interações entre histórias da educação matemática 
na formação de professores que ensinam matemática, a fim de 
consolidar um modelo de formação de professores.

Nas seções que compõem este capítulo mostraremos um 
pouco das experiências disciplinares já desenvolvidas ou outras 
que estão em andamento ou em fase de implantação, de modo 
a viabilizar outras discussões por leitores, professores e pesqui-
sadores que empreendem seus trabalhos com a temática tratada 
neste capítulo.
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2. Experiências disciplinares já desenvolvidas 
em alguns cursos ou em andamento

2.1. A história da educação matemática 
como disciplina da licenciatura em 
matemática na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN)
Uma experiência pioneira referente a implantação e desen-

volvimento de uma disciplina sobre história da educação mate-
mática foi vivenciada na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, a partir da reformulação do Projeto Pedagógico do curso 
de licenciatura em matemática da UFRN, ocorrida no início da 
década de 2000, com base nos seguintes princípios diretores: 1) a 
pesquisa em história da educação matemática e suas implicações 
na formação de professores de matemática; 2) a inclusão da pers-
pectiva histórica nas aulas de matemática na educação básica e 3) 
a formação de professores de matemática a partir dos estudos e 
pesquisas realizados no Brasil.

Durante aproximadamente 15 anos o programa da disci-
plina baseou-se em temas relacionados ao ensino de matemática 
integrado ao corpo de conhecimentos gerais em seu contexto his-
tórico: Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e o primeiro 
movimento internacional para a modernização da matemática, 
finalizando com estudos sobre o ensino de matemática no Brasil. 
A abordagem didática proposta para a disciplina pretendia dar 
prioridade às interações entre as histórias da educação matemá-
tica que diretamente implicassem na formação de professores de 
matemática, a fim de consolidar um modelo de formação de pro-
fessores na UFRN, entre 2001 e 2015.
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Os objetivos principais propostos para a disciplina foram 
apresentar e discutir aspectos teóricos e práticos relativos ao 
desenvolvimento histórico do ensino da matemática, a fim de 
subsidiar a formação do profissional da Educação Matemática, 
bem como suas atividades de professor-pesquisador. Para tanto, 
os temas investigados foram os seguintes:

1. O conhecimento matemático integrado ao corpo de 
conhecimentos gerais nas sociedades pré-históricas.

2. A educação do jovem nas sociedades antigas. O grada-
tivo estabelecimento da matemática como corpo espe-
cífico de conhecimentos e o surgimento da disciplina 
matemática.

3. Pitágoras e Platão sobre o ensino de matemática. A mate-
mática e seu ensino na Idade Média: as congregações 
religiosas e as primeiras universidades.

4. As propostas de renovação do ensino de matemática na 
Idade Moderna. A matemática na escola francesa: pro-
dução, difusão, principais matemáticos e sua produção.

5. Os enciclopedistas franceses. Aléxis Claude Clairaut.

6. O primeiro movimento internacional para a moderniza-
ção da matemática. Félix Klein.

7. O ensino de matemática no Brasil: da colônia ao movi-
mento da Educação Matemática. As contribuições de 
Anísio Teixeira e Euclides Roxo.

8. O Movimento da Matemática Moderna no Brasil.

9. A história dos materiais didáticos no ensino de matemá-
tica. Montessori e Dienes.
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10. A Educação Matemática: A criação da SBEM e o movi-
mento da Educação Matemática no Brasil.

Ao longo de 15 anos a disciplina foi ministrada na forma 
expositiva com enfoque nos temas propostos no programa, con-
forme mencionado anteriormente, seguida de pesquisa biblio-
gráfica orientada para aprofundamento de estudos. Em seguida 
quase sempre realizavam-se seminários com os resultados das 
pesquisas realizadas.

Durante as pesquisas bibliográficas apresentavam-se suges-
tões de levantamento e organização das informações históricas, 
para que os estudantes experimentassem escrever textos mais 
reflexivos sobre os temas pesquisados e com base no material 
consultado. Essa etapa tinha por finalidade aprofundar o conhe-
cimento dos professores em formação no que se refere aos refe-
renciais históricos que subsidiam o estabelecimento da educação 
matemática como área de produção de conhecimento matemá-
tico e seu processo de ensino. Após a conclusão dessa etapa de 
pesquisa bibliográfica e elaboração de textos temáticos, os alunos 
faziam, em grupos, suas apresentações de seminários e mostras 
das produções de textos e/ou artigos relacionados aos tópicos 
abordados no conteúdo programático.

O processo de avaliação da disciplina priorizava as ativi-
dades desenvolvidas ao longo do semestre letivo, com foco no 
crescimento profissional do professor em formação, seu nível 
de aprendizagem, de participação nas atividades propostas, bem 
como na produtividade individual e coletiva, concretizada no 
planejamento e execução das pesquisas bibliográficas, na reali-
zação dos seminários e na produção de textos ou artigos sobre os 
temas abordados, todos programados previamente.
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A bibliografia utilizada na experiência centralizou-se nas 
publicações de autores brasileiros que atuam na pesquisa em his-
tória da educação matemática no Brasil. Além desses autores, era 
complementada com outras publicações específicas sobre temas 
voltados às leituras mais gerais que se fizeram necessárias à for-
mação do professor de matemática.

Com base nas reflexões sobre o trabalho vivenciado na dis-
ciplina no período descrito, asseguramos que é de fundamental 
importância que o professor de matemática conheça os movimen-
tos que estruturaram a educação matemática e quais as contribui-
ções desse movimento para a compreensão de todo o processo 
de institucionalização da matemática como cultura escolar. Além 
disso o exercício de pesquisa realizado na disciplina contribuiu 
para a formação inicial de professores que ensinam matemática, 
pois a partir das experiências consideramos prudente experimen-
tar ações investigativas sobre as culturas escolares e disciplinares 
estabelecidas na formação do professor de matemática em dife-
rentes tempos e locais.

2.2. A história da educação matemática 
como tópico da história da matemática

Abre-se a possibilidade: 
trabalhando a Hem na HM20

A disciplina de História da Matemática foi introduzida 
na UFJF na década de 1980. Passou a ser ministrada a partir 
de 1987 com um caráter de disciplina de Matemática, ou seja, 
oportunizava aos alunos conhecerem e fazerem matemática 
segundo os egípcios, babilônios ou gregos (FRAGOSO, 2011). 

20 Utilizaremos a abreviação Hem para História da educação matemática 
e HM para História da Matemática.
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Essa abordagem da disciplina durou mais de dez anos, quando 
um professor com formação em Educação Matemática assumiu 
o curso. Nesse segundo momento a disciplina passou a tratar da 
história do conhecimento matemático, compreendendo um perí-
odo maior de tempo, chegando ao século XIX e utilizando como 
referências bibliográficas obras traduzidas de Carl Benjamin 
Boyer e de Howard Eves.

Tais referências bibliográficas nortearam a disciplina nesses 
dois períodos, contudo o tratamento dado pelos professores foi 
bastante distinto. 

Isto é, no primeiro momento, estes textos foram usados para 
dar continuidade a um curso de Matemática. Num segundo, as 
leituras foram tratadas de forma epistemológica [...]. Ele pro-
curava discutir com seus alunos o desenvolvimento histórico 
da Matemática considerando os aspectos culturais, situando 
temporalmente os estudantes e assumindo uma postura crítica 
frente ao conteúdo apresentado no próprio livro (OLIVEIRA; 
FRAGOSO, 2011, p. 638).

A mudança de perspectiva para a disciplina de História da 
Matemática foi significativa mas ainda não contemplava a espe-
cificidade da formação do professor de Matemática. O conheci-
mento sobre a trajetória histórica da construção da Matemática 
como um campo científico é importante para o futuro professor. 
Especialmente para que possa refletir sobre as dificuldades con-
ceituais de alguns tópicos, como por exemplo, a noção de função, 
que durante pelo menos três séculos teve diversas definições que 
em cada momento mostravam-se insatisfatórias para as novas 
ideias surgidas no Cálculo Diferencial e Integral e posteriormente 
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na Análise Matemática. Outro aspecto não menos importante 
é a possibilidade de perceber a Matemática como uma produ-
ção humana, e consequentemente produzida em cada época a 
partir dos contextos sociais, culturais, políticos e intelectuais. 
Descontruindo-se dessa forma a visão da Matemática como ciên-
cia de gênios e não de seres humanos.

Um terceiro momento da disciplina de História da 
Matemática se inicia quando a assumimos e, a partir da experiên-
cia de pesquisa em História da educação matemática, começamos 
pouco a pouco a introduzir temas de Hem no curso de HM.

História da Educação Matemática: um saber 
para a formação do professor de Matemática
Atualmente a disciplina de História da Matemática minis-

trada no curso de licenciatura em Matemática da UFJF é dividida 
em dois momentos: o primeiro em que se estuda historicamente 
algumas produções da Matemática científica até o século XIX; 
um segundo, em que a Matemática escolar é o objeto de estudo. 
Aqui detalharemos o tratamento dado a esse segundo momento. 

Os aspectos priorizados compreendem a forma escolar da 
Matemática, numa perspectiva sobretudo europeia, e o processo 
brasileiro de escolarização desse saber; o primeiro movimento 
internacional de renovação do ensino de Matemática e a cir-
culação e apropriação no Brasil e o Movimento da Matemática 
Moderna – visto como um segundo movimento de renovação 
do ensino de Matemática – também na perspectiva internacional 
(particularmente europeia e americana) e brasileira.

A discussão sobre o processo de escolarização da Matemática 
toma como referência o texto de Miorim (1998), por meio do qual 
é possível acompanhar o processo do ensino de Matemática em 
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diferentes momentos históricos desde a antiguidade entre babi-
lônios e egípcios, sob formas não institucionalizadas, mas por 
meio de práticas que intencionavam a aprendizagem de conhe-
cimentos para a utilização da Matemática na resolução de pro-
blemas. Nessa perspectiva o papiro de Ahmes21 cumpre função 
didática, um manual didático, para o ensino e a aprendizagem de 
Matemática. 

O ensino de Matemática e o processo de escolarização no 
Brasil a partir do século XVIII são examinados apoiando-se em 
Valente (1999). O livro trata historicamente da configuração da 
Matemática escolar desde os tempos de Brasil Colônia até as 
primeiras décadas do século XX. A obra retrata essa trajetória 
tomando os livros e manuais utilizados para o ensino como fonte 
importante para a investigação. 

Evidencia-se a relação entre a Matemática escolarizada no 
Brasil e as artes militares. A Aritmética constitui-se em curso 
introdutório enquanto a Geometria auxilia na realização de aulas 
de fortificação e artilharia, com fins de defender o território. 

Pouco a pouco professores de Matemática brasileiros tor-
nam-se autores de manuais didáticos. As obras inicialmente 
representam compilações de livros estrangeiros, sobretudo 
franceses. 

Cria-se então a possibilidade dos estudantes da licenciatura 
examinarem alguns desses livros. Disponibilizamos para análise 
os manuais:

• Aritmética Progressiva – curso superior, Antonio 
Trajano. A edição analisada é a 55ª, o exemplar em 

21 Mais conhecido como papiro de Rhind, foi copiado pelo escriba egípcio 
Ahmes. O escocês Alexander Henry Rhind o comprou, por volta de 1850, 
em Luxor, no Egito. Esse documento encontra-se no British Museum em 
Londres.
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questão não contém o ano; sendo a primeira edição da 
obra de 1880.

• Elementos de Aritmética compilados por Cristiano 
Benedito Ottoni, publicado em 1883.

• Curso de Álgebra Elementar, Coleção FTD, 1914.

• Geometria Elementar, Coleção FTD, 1925.

• Apontamentos de Geometria, Ferreira de Abreu, 1919.

Os manuais são acompanhados de uma ficha que deve ser 
preenchida por eles, a partir da observação de uma obra especí-
fica. A análise compreende registrar os dados bibliográficos da 
obra, comentar o prefácio, observar a linguagem do autor, dis-
cutir a estrutura do livro – como o autor encaminha o conteúdo 
(definição – teoremas – exercícios – exemplos), verificar a pre-
sença de figuras, tabelas, diagramas –, examinar e comentar um 
assunto específico do livro.

Na transição entre o século XIX e o século XX sobressai 
a preocupação com a modernização do ensino de Matemática, 
levando-se em consideração o próprio desenvolvimento da ciên-
cia matemática mas também os avanços da Psicologia. Em vários 
países da Europa são implementadas reformas que tomam tais 
perspectivas em consideração. Esse contexto é estudado a par-
tir de referências bibliográficas que tratam do primeiro movi-
mento internacional de modernização do ensino de Matemática 
(MIORIM, 1998; VALENTE, 2004).

Essas mesmas referências abordam o contexto de circula-
ção desse movimento internacional no Brasil. Particularmente, 
Valente (2004) aprofunda a apropriação brasileira na perspectiva 
das produções e atuação do professor Euclides Roxo. 
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De maneira análoga, os licenciandos analisam o livro “Curso 
de Mathematica Elementar”, volume 1, 1929, de Euclides Roxo. 
Essa atividade permite que os licenciandos identifiquem algu-
mas das apropriações de Roxo do ideário formulado por Klein, 
Poincaré e outros para a renovação do ensino de Matemática. 
Um aspecto a ser destacado é a percepção frente às rupturas e 
permanências quando se considera esse livro em relação aos já 
analisados anteriormente. 

Outro assunto importante da disciplina é o Movimento da 
Matemática Moderna, que é estudado na perspectiva internacio-
nal e nacional a partir de referências tais como Matos e Valente 
(2007) e Oliveira e outros (2011). São analisadas duas obras 
para uma compreensão de propostas efetivamente veiculadas na 
época. A primeira delas é “Um programa moderno de matemá-
tica para o ensino secundário”, publicação da OECD, que con-
tém a indicação de conteúdos e atividades a serem desenvolvidas 
com os alunos em dois ciclos – de 11 a 15 anos, o primeiro, e de 
15 a 18, o segundo. Esse livro foi traduzido pelo professor Jacy 
Monteiro da Universidade de São Paulo e publicado pelo GEEM22, 
em 1965. A segunda é o livro “Matemática curso moderno”, de 
Osvaldo Sangiorgi, 4 volumes (para as 4 séries do curso ginasial), 
1968. Essa coleção constitui-se em verdadeira referência para a 
Matemática Moderna do ginásio (VALENTE, 2008), que corres-
pondia ao primeiro ciclo do ensino secundário, anteriormente 
mencionado. 

Acredita-se que essa aproximação do processo histórico do 
ensino de Matemática possibilite aos licenciandos uma visão e 
uma vivência mais crítica frente ao exercício da docência.

22 GEEM – Grupo de Estudos do Ensino de Matemática.
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2.3. A História como vertente da 
Educação Matemática

Qual lugar para a história na formação 
inicial de professores?
No momento da escrita deste texto, julho de 2017, encer-

rava-se a primeira oferta da disciplina de História da Educação 
Matemática do novo currículo da Licenciatura em Matemática 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Como 
ela foi inscrita no currículo e que possibilidades anuncia, para a 
formação dos licenciandos, futuros professores?

Uma disciplina análoga, com o mesmo nome, já vinha sendo 
ministrada, em caráter eletivo, desde 2015, aos estudantes do 
Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da Universidade 
e será oferecida, a partir de 2017, também aos estudantes do novo 
Mestrado Acadêmico. Tanto a disciplina oferecida no Programa 
de Pós-Graduação como a nova disciplina da Licenciatura com-
põem o processo que Gomes (2016) denomina como institucio-
nalização da História da Educação Matemática, ou o “movimento 
da História da Educação Matemática”, nas palavras de Valente 
(2016). Emergem em um contexto de afirmação do campo, no 
Brasil e em âmbito internacional: de multiplicação de eventos e 
grupos dedicados à pesquisa na área, de crescimento das pro-
duções e da interlocução com outros campos – notadamente, a 
História da Educação.

As duas disciplinas inscrevem-se, contudo, em experiên-
cias de formação diferentes, com públicos e objetivos distin-
tos. Os estudantes do Mestrado Profissional são professores 
de Matemática com alguns anos de atuação em sala de aula da 
Educação Básica, em vias de constituir-se como pesquisadores, 
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tendo suas próprias práticas docentes como objeto privilegiado 
de investigação. A disciplina do Mestrado provê ferramentas e 
referências para que possam incursionar no campo acadêmico da 
História da Educação Matemática mas, sobretudo, busca provo-
car reflexões e leituras acerca da constituição da matemática esco-
lar e da comunidade profissional dos professores de Matemática. 
Participa do seu desenvolvimento profissional, interrogando 
e enriquecendo sua identidade de professores licenciados em 
Matemática.

Para os estudantes da Licenciatura, a nova disciplina, de 
caráter obrigatório, compõe a penúltima etapa de uma formação 
inicial para a docência na Educação Básica, densa em interação 
com alunos do Ensino Fundamental e Médio. Nas etapas ante-
riores, os licenciandos já leram e debateram textos de Educação 
Matemática, vivenciaram e refletiram sobre diversas experiências 
de planejamento e condução de aulas e oficinas: nos Laboratórios 
de Prática de Ensino de Matemática, que se iniciam no terceiro 
semestre; nos Estágios de Docência, realizados a partir do quinto 
semestre; no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID); em variadas ações de extensão realizadas nas 
escolas ou na Universidade, com públicos diversos de crianças, 
jovens ou adultos. Alguns já atuam como professores de con-
trato temporário na rede estadual, como monitores em escolas 
privadas ou em cursos pré-vestibulares. Contudo, ainda não 
são, propriamente, professores de Matemática. Embora tenham 
ingressado, desde o vestibular, em um curso voltado para a for-
mação de professores, a maioria dos estudantes hesita quando 
falam sobre a opção pela profissão. A remuneração modesta, as 
precárias condições de trabalho nas escolas e a desvalorização da 
profissão são alguns dos motivos aventados para essa hesitação. A 
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identidade profissional dos licenciandos é, portanto, mais tênue, 
e suas representações sobre a sala de aula são ainda muito marca-
das pela sua própria escolarização prévia.

Que lugar a História da Educação Matemática pode ocupar 
nesse momento da formação? 

No caso da UFRGS, a instituição da disciplina resultou de 
uma escolha do grupo de docentes que atua na Licenciatura e 
que planejou a reforma curricular do curso, em adaptação às 
novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação ini-
cial em nível superior (Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, 
do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação), que 
ampliam a carga horária dos cursos de licenciatura de 2.800 para 
3.200 (três mil e duzentas) horas.

A reforma curricular foi norteada por duas diretrizes: a redis-
tribuição da formação matemática ao longo das etapas, visando 
uma melhor articulação com a formação pedagógica, uma tran-
sição mais suave do ensino médio para o superior e o aumento 
dos índices de permanência no curso; a consolidação e ampliação 
da vertente Educação Matemática, na continuidade de um pro-
cesso desencadeado nos anos 1990, e com raízes nos anos 1950 
(BÚRIGO; DALCIN; FISCHER, 2017; GARCIA, 1999; 2000). 
A inserção da História da Educação Matemática emergiu como 
uma possibilidade em meio a muitas outras inovações, e como 
um prolongamento de experiências anteriores, dentre as quais a 
disciplina do Mestrado, dissertações e Trabalhos de Conclusão de 
Curso inspirados em problemas, referências e métodos historio-
gráficos e o envolvimento de bolsistas do PIBID na constituição 
de acervo escolar e no tratamento de fontes.

A criação da disciplina, entretanto, não foi precedida de um 
extenso debate acerca de suas finalidades. A redação da súmula 
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foi atribuída às docentes que têm se dedicado à pesquisa na área23 
e referendada pela coordenação do curso. 

Na construção do plano de ensino, foi esboçada uma dinâ-
mica em que se alternariam leituras, seminários e exercícios de 
análises de fontes variadas, com foco em diferentes momentos do 
ensino primário e secundário, desde a instituição da República, 
no final do século XIX, até os tempos atuais. A intenção era a de 
que os estudantes pudessem perceber e vivenciar a História da 
Educação Matemática, ao mesmo tempo, como campo de inves-
tigação, com seus procedimentos próprios, e como acervo de nar-
rativas que se interrogam, complementam e corrigem. 

Mas, como os estudantes leriam os textos elencados e como 
seriam (ou não) provocados por eles? A experiência de abordar 
a História da Educação Matemática com licenciandos era nova 
e a primeira oferta teria, necessariamente, um caráter de experi-
mentação. Seguem uma breve narrativa e algumas considerações 
sobre essa oferta inaugural.

Primeiras experimentações de uma nova disciplina
No primeiro semestre de 2017, a coordenação do curso 

decidiu, mediante manifestação de interesse dos estudantes, 
oferecer duas turmas da nova disciplina – uma diurna e outra 
noturna. A constituição das turmas foi atribulada, como costuma 
ocorrer na implementação de reformas curriculares. Ao final 
da etapa regular das matrículas, não havia estudantes inscritos, 
devido às regras estabelecidas: os mais novos não podiam cur-
sar a disciplina, porque não atendiam os pré-requisitos; os mais 
antigos haviam sido dispensados das disciplinas do novo currí-
culo, e estavam impedidos de se matricular, devido às políticas 

23 Andreia Dalcin, Elisabete Zardo Búrigo e Maria Cecília Bueno Fischer.
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de ocupação de vagas. Mediante alguns trâmites, constituíram-se 
as duas turmas, com quatro e três alunos, respectivamente, que 
reiteraram seu interesse na disciplina, embora estivessem, pelas 
regras de transição, desobrigados de cursá-la.

No primeiro encontro24, os estudantes falaram da sua curio-
sidade. Haviam cursado, no início da Licenciatura, a disciplina de 
História da Educação, da qual tinham lembranças vagas. Sabiam 
que iríamos falar do ensino de matemática no passado. Mas, por 
quê ou para quê? A abordagem adotada inicialmente foi, então, 
a da sensibilização, de busca de um sentido compartilhado para 
aquele estudo.

No primeiro encontro, lemos um trecho de “Casa-grande & 
senzala”, de Gilberto Freyre, que fala dos mestres-escola do século 
XIX, nas cidades do nordeste brasileiro. Durante a leitura, os alu-
nos estavam atentos, sérios. Após, perguntei o que mais os havia 
tocado daquele texto, e uma aluna respondeu: os castigos. Os cas-
tigos infligidos aos alunos evocavam um outro tempo. Perguntei, 
então, se aquela narrativa parecia verossímil, e eles responderam 
que sim: os detalhes eram convincentes. Provoquei-os: como o 
autor poderia saber de tantos detalhes acerca de um período que 
não havia vivido? Eles mencionaram o acesso a diários, cartas 
e outros documentos autobiográficos. Essa foi a nossa primeira 
conversa sobre as fontes da pesquisa historiográfica25. Que outros 
tipos de fonte poderiam ser mobilizados nas investigações sobre 
o passado? 

24 A narrativa enfoca a turma diurna, de modo resumido, devido às restri-
ções de espaço. A primeira voz do singular, que aparece na narrativa, 
é a da professora Elisabete Búrigo, regente da turma e co-autora deste 
capítulo.

25 Embora o texto de Gilberto Freyre não tenha as características de um 
texto historiográfico, pois não explicita as conexões entre a narrativa e as 
fontes.
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Para o acesso a documentos oficiais e livros didáticos 
da escola primária na virada do século XIX para o século XX, 
acessamos a coleção de História da Educação Matemática do 
Repositório Institucional26 da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Percorremos juntos o Decreto nº 239, de 5 de 
junho de 1899, que estabelece os programas do ensino elementar 
e complementar no Rio Grande do Sul. Uma expressão logo cha-
mou a atenção dos alunos: “exercícios de multiplicação e divisão 
na pedra” (RIO GRANDE DO SUL, 1899, p. 262). A menção ao 
artefato indicava que seu uso era generalizado ou, pelo menos, 
comum. Mas, por que escrever na pedra e não no caderno? Como 
se aprendia a aritmética se os cálculos, depois de escritos, eram 
logo apagados?

Exames de fontes e leituras de textos historiográficos foram 
se alternando. Encontramos, no mesmo Repositório, as versões 
digitalizadas da edição de 1893 da Segunda Aritmética para 
Meninos, de Souza Lobo, e da edição de 1895 da Arithmetica 
Primaria, de Antonio Trajano. Ao “folhear” esses livros, os alu-
nos aventaram a hipótese de que o primeiro se dirigia aos alunos, 
com suas ilustrações e questões evocativas, enquanto o segundo, 
com suas longas listas de exercícios e problemas, deveria ser de 
uso dos professores. Por meio dos textos de Pais (2010), Hawat e 
Gil (2015) e das informações registradas nos próprios volumes, 
pudemos compreender porque o livro de Souza Lobo havia tido 
mais circulação mais ampla no Rio Grande do Sul.

No encontro seguinte, tivemos um relato do XV Seminário 
Temático: Cadernos escolares de alunos e professores e a história da 
educação matemática, 1890-1990, por um dos alunos que partici-
para do evento, como autor de trabalho e no apoio técnico. Como 

26 Repositório Conteúdo Digital (RCD) de fontes.
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aproximação a um outro tipo de fonte, e à formação de professo-
res, os alunos leram o texto de Rheinheimer e Dalcin (2017), que 
trata do caderno de uma aluna da Escola Complementar de Porto 
Alegre, do ano de 1917. O encantamento com a caligrafia, a orga-
nização e os conteúdos do caderno foi seguido de uma discussão 
sobre o papel da Escola Complementar e sobre porque aquele 
caderno, dentre tantos outros, havia sido guardado e cuidado por 
uma professora.

Uma escola para poucos
Deslocamo-nos, então, até o ensino secundário. Lemos 

o artigo de Valente (2008) e trechos da dissertação de Alvarez 
(2004), que trata do ensino de matemática no Ginásio Estadual 
de São Paulo, nos anos 1930, por meio do cruzamento de diver-
sos tipos de fontes. Do confronto entre programas, provas e diá-
rios de classe, a autora conclui que os professores do Ginásio, em 
sua maioria engenheiros, não seguiram à risca os preceitos da 
Reforma Francisco Campos, decretada em 1931. As entrevistas 
com antigos alunos do Ginásio, por sua vez, são reveladoras de 
práticas comuns naquela escola e naquele tempo, como a recita-
ção de teoremas.

Visitamos a biblioteca do Instituto de Matemática, em busca 
de livros de Matemática para o ginásio, dos anos 1940 e 1950. 
Nessa busca, uma aluna encontrou o livro “A matemática da 
escola secundária”, de Euclides Roxo (1937); a leitura de trechos 
por ela selecionados fez pensar que muitas ideias do autor ainda 
são atuais.

Para compreender a articulação entre o primário e o ginásio, 
lemos o texto de Pinto (2015) e analisamos provas do exame de 
admissão ao Ginásio Estadual de São Paulo, de diferentes anos. 
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Nos anos 1940 e 1950, eram comuns os problemas verbais envol-
vendo frações, como a questão dada pelo enunciado: “Quando 
se peneira farinha, ela perde 3/25 do seu peso. Que porção de 
farinha se deve peneirar para obter 33 kg de farinha peneirada?” 
Lendo as provas de quatro alunos daquele ano, 1941, vimos que 
dois haviam acertado e dois haviam errado a resolução desse 
problema. Dedicamo-nos, então, a resolvê-lo do modo como era 
esperado que os alunos egressos do curso primário o fizessem, 
sem recorrer à linguagem algébrica do “x”. Vimos que essa solu-
ção não era imediata e requeria várias habilidades, desde a inter-
pretação do enunciado até o uso e as operações com frações. Na 
prova de 1961, encontramos questões que os alunos descreveram 
como “algébricas”, porque envolviam generalizações: “Se adicio-
narmos 8 ao minuendo e 4 ao subtraendo de uma subtração, que 
alteração haverá no resto?” Os alunos perceberam que o formato 
dos exames mudara ao longo do tempo, com a eliminação da 
prova oral a apresentação das questões em papel mimeografado 
e a mudança nos conteúdos, mantendo seu caráter de filtro no 
acesso ao ginásio, uma escola para poucos.

Histórias de um passado nem tão distante
Retornamos ao ensino primário com o texto “Alunos for-

tes, médios e fracos: a mobilização do ideário escolanovista na 
escola primária” (versão em português de BÚRIGO, 2015), que 
trata dos anos 1950 no Rio Grande do Sul. A leitura provocou 
diferentes reações: uns entenderam a composição das turmas 
como estratégia didática, enquanto outros ficaram indignados 
com a separação que levava os “fortes” a aprenderem mais e os 
“fracos” a aprenderem menos. O destino dos “fracos”, aqueles que 
tinham dificuldades, sobretudo, com a matemática escolar, era o 
ingresso no mercado de trabalho. A leitura provocou, também, 



104     História da Educação Matemática e Formação de Professores

evocações de histórias de familiares que haviam começado a tra-
balhar muito jovens, após o fim do curso primário. O relato sobre 
a “nacionalização” do ensino no Rio Grande do Sul também dizia 
respeito à história de avós que, falantes do alemão ou do polonês, 
foram obrigados a se calar e, aos poucos, esqueceram suas lín-
guas maternas. Na continuidade dessa leitura, os alunos realiza-
ram breves entrevistas com familiares ou conhecidos que haviam 
frequentado o curso primário, sobre as memórias que guardavam 
do tempo da escola.

Para uma introdução ao movimento da matemática 
moderna, os alunos assistiram vídeos com depoimentos de pro-
fessoras e professores que participaram do Grupo de Estudos em 
Ensino de Matemática (GEEM)27, nos anos 1960. Frases como 
“antes do GEEM, nada acontecia” ou a busca de uma “matemá-
tica para todos” diziam muito de como o movimento era lem-
brado por alguns de seus protagonistas. Seguimos nosso estudo 
lendo os textos de Pinto (2010), Valente (2010) e uma tradução 
de Búrigo (2009), e examinando as coleções didáticas “antigas” e 
“modernas” de Osvaldo Sangiorgi para o curso ginasial. Na cole-
ção “moderna”, os alunos encontraram evocações de sua própria 
escolarização, como o método de identificar o máximo divisor 
comum de dois números por meio da intersecção de dois con-
juntos; e tópicos que foram, mais tarde, abandonados, como os 
das transformações geométricas. No contraste entre as duas cole-
ções, observaram que a matemática moderna havia, afinal, intro-
duzido o estudo das funções em suas diferentes representações, 
como Euclides Roxo preconizara nos anos 1930. Mas, a coleção 
“antiga” também apresentava abordagens interessantes, como a 

27 Disponíveis em: <http://www2.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/teses.
htm>.
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da equação de segundo grau, em que a fórmula de resolução era 
justificada a partir da equivalência entre igualdades algébricas.

Na transição para os tempos atuais, lemos o texto “Na vida 
dez, na escola zero”, de Carraher, Carraher e Schliemann (1982).  
A leitura provocou mais interrogações: se a escola dos anos 1980 
não era capaz de conectar os saberes dos alunos, construídos 
“na rua”, o que dizer da escola dos tempos atuais? O Estatuto da 
Criança e do Adolescente, de 1990, estabeleceu novos marcos 
legais, mas não aboliu, de fato, o trabalho infantil. E, do seu con-
tato com escolas, os licenciandos concluem que as aprendizagens 
seguem aquém do esperado.

Finalizamos a disciplina com a leitura do texto de Ferreira 
(2014), que fala sobre a trajetória dos egressos do curso de 
Licenciatura, e com uma conversa com um egresso, professor da 
rede municipal de Porto Alegre. O professor nos falou dos desa-
fios enfrentados no cotidiano de uma periferia em que a escola é 
o único equipamento de serviço público. Mencionou as políticas 
voltadas para a inclusão e permanência de alunos cujos avós não 
frequentaram a escola, e cujos pais não estudaram além da quarta 
série, e as contradições resultantes das reduções de verbas para 
a educação. Falou do planejamento de suas aulas, que pressupõe 
ouvir os educandos acerca de seus saberes e de suas vidas, de suas 
dúvidas e de suas aprendizagens como professor.

A turma noturna seguiu uma dinâmica semelhante. Nas 
palavras da regente, professora Maria Cecilia Bueno Fischer:

Percebi, ao longo do semestre, que os alunos tinham muito 
interesse em conhecer sobre a história da matemática escolar. 
Mostravam-se, muitas vezes, surpresos com algumas indi-
cações, como conteúdos diferenciados para meninos e para 
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meninas, a própria escrita diferenciada da época, algumas 
expressões que, segundo os alunos, poderiam ainda ser usa-
das (“prática de quebrados”, por exemplo). Nas palavras deles, 
“tudo era novidade”. Acharam importante saber sobre como 
se estruturou a matemática ensinada nas escolas, bem como 
sobre as mudanças sofridas ao longo do tempo, em contextos 
variados, que os ajudam, como licenciandos em Matemática, a 
compreender os processos de definição sobre o que e como a 
matemática é ensinada atualmente nas escolas28.

Em seus comentários finais, os alunos da turma diurna 
referiram-se à disciplina como um passeio: “gostei de passear 
pelas décadas [...]. Acho interessante ouvir as memórias de quem 
passou por aquilo que estudamos”; “foi tão legal ‘percorrer esses 
anos’ durante alguns meses conhecendo a história da educação, 
deixando de ter uma opinião formada por ‘boatos’ (sempre ouvi 
dizer que antigamente era melhor)”.

O que os alunos puderam aprender, nessa introdução à 
História da Educação Matemática? Sobretudo, novas interroga-
ções: o que mudou e o que persiste hoje, da educação matemá-
tica de outros tempos? Se a escola do passado era elitista, e a dos 
tempos atuais é também desigual, o que se pode pensar sobre o 
futuro da educação? A certeza compartilhada é a de que há mui-
tos temas a serem estudados, e muitas fontes a serem constituídas 
e analisadas.

28 Comentário não publicado.
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2.4. A disciplina História da 
Educação Matemática na UFSC

Os cursos de licenciatura na Universidade Federal de Santa 
Catarina estão lotados nos centros de ensino específicos, isto é, se 
vinculam majoritariamente aos professores do departamento das 
disciplinas específicas. No caso do curso de licenciatura em mate-
mática isso também ocorre configurando-se da seguinte forma: 
o curso se vincula ao departamento de Matemática no Centro 
de Ciências Física e Matemática (CFM).  As disciplinas do curso 
relacionadas ao campo de formação educacional são oferecidas 
pelo Centro de Ciências da Educação.

O curso de licenciatura em matemática da UFSC foi criado 
em 1965 com diversas modificações implementadas face as alte-
rações da legislação. Particularmente, em 2008, uma revisão na 
grade curricular ocorreu devido tanto ao atendimento do parecer 
que trata da formação de professores (Parecer CNE/CP28/2001) 
como daquele que estabelece as Diretrizes Curriculares para os 
cursos de Matemática (Parecer CNE/CES 1.302/2001). As altera-
ções necessárias, sendo a maioria delas para atender à legislação 
dos estágios e da prática como componente curricular entraram 
em vigor. A partir de 2010, foi normatizado o Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) pela Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (CONAES). Estudos deste núcleo, no decor-
rer do período, apontaram necessários ajustes na grade principal-
mente no atendimento da Resolução CNE/CP nº2, de julho de 
2015 (BRASIL, 2015) que prescreve o aumento de carga horária 
de 400 horas nas atividades formativas. 

A derradeira modificação no curso de licenciatura ocorrida 
em final de 2016, motivou-se em pensar disciplinas do núcleo 
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específico que fossem comuns ao curso de licenciatura e bachare-
lado, ainda que os ingressos tenham se mantidos distintos.

A oferta da disciplina MEN 7009 – História 
da Educação Matemática – 2017.1
Após muitos debates, o NDE – Núcleo Docente Estruturante 

do curso de licenciatura e do bacharelado em Matemática da 
Universidade Federal de Santa Catarina, encaminhou uma pro-
posta que foi aprovada posteriormente em reunião de colegiado 
do curso com a implementação da disciplina MEN 710929 – 
História da Educação Matemática, com 72h/a de carga horária, 
4 aulas por semanas, na modalidade presencial e optativa, sem 
pré-requisitos. Esta disciplina pode ser cursada pelos alunos 
matriculados a partir da sétima fase do curso, isto é, do sétimo 
semestre. De acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso, 
há um conjunto de disciplinas optativas na qual os estudan-
tes fazem suas escolhas mediante interesses e disponibilidades 
pessoais.

Ainda que a disciplina MEN 7109 – História da Educação 
Matemática não esteja categorizada como obrigatória, sua dispo-
nibilização e inclusão no curso de licenciatura e/ou bacharelado 
já demonstra avanço pois aprimora a formação dos futuros pro-
fessores para seu exercício profissional, isto é, na respectiva atu-
ação na educação básica, “conscientes de seu papel de educador 
e comprometidos com a difusão do saber matemático como for-
mador no exercício da cidadania” (UFSC30, 2007, p.6-7). Segundo 

29 O código da disciplina é formado por um conjunto de 3 letras e números. 
As letras identificam o departamento responsável pelo oferecimento da 
disciplina, a saber MEN – Departamento de Metodologia de Ensino loca-
lizado no CED – Centro de Ciências da Educação.

30 Projeto Político Pedagógico do curso de licenciatura em matemáti-
ca da UFSC. Disponível em: <http://mtm.grad.ufsc.br/files/2014/05/
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o parecer do NDE encaminhado à apreciação do colegiado do 
curso, a implementação desta disciplina potencializa e auxilia o 
licenciando a compreender heranças reelaboradas de seu ofício 
trazidos de outros tempos e que estarão presentes na sua prática 
pedagógica cotidiana.

Consta na ementa da disciplina os seguintes pontos: 1. As 
origens da matemática escolar no Brasil; 2. A circulação e a influ-
ência dos textos didáticos franceses no século XIX; 3.  Análise his-
tórica dos livros didáticos e a matemática escolar; 4. A Faculdade 
de Filosofia e os cursos de licenciatura em matemática; 5. A 
emergência da Educação Matemática; 6. A organização do corpo 
profissional dos matemáticos e dos professores de matemática; 7. 
Formação das sociedades científicas SBM – Sociedade Brasileira 
da Matemática; SBEM – Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática e SBMAC – Sociedade Brasileira de Matemática 
Aplicada e Computacional (UFSC, 2016).

O quadro a seguir sintetiza as quatro unidades didáticas que 
compõe o programa da disciplina:

PPC-Licenciatura-Avaliado-C%C3%A2mara-1.pdf>. Acesso em 25 jan., 
2018.
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Quadro 1 – Unidades da disciplina MEN 7109

I – Aspectos da origem da matemática escolar no Brasil
1. A matemática nos colégios jesuítas no Brasil

2. A matemática para a guerra: cursos militares e os conteúdos matemáticos.

II – Os livros didáticos clássicos da matemática escolar
1. A matemática: de um saber técnico para cultura geral

2. As geometrias, as álgebras e as aritméticas clássicas europeias em 
circulação aqui no Brasil

III – A formação dos professores de matemática
1. O Colégio Pedro II

2. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP
3. Organização das comunidades científicas

IV – A emergência da Educação Matemática
1. Institucionalização de um corpo de conhecimentos específicos

2. A organização de um campo científico: periódicos, congressos, eventos, ...
3. A formação dos professores de matemática na perspectiva da Educação 

Matemática

Fonte: UFSC (2016)

No primeiro semestre do ano de 2017 esta disciplina foi ofer-
tada em primeira edição, com dois encontros semanais de duas 
horas, as segundas e quartas-feiras pela manhã. As referências 
escolhidas para o desenvolvimento desta disciplina, para além 
das indicadas na ementa, basearam-se em publicações de resulta-
dos de pesquisa disponibilizados em anais de eventos da área da 
história da educação matemática31 e de periódicos especializados32.

No decorrer do semestre, o interesse e a surpresa dos alu-
nos ao deparar-se com assuntos inéditos e aderentes ao ofício de 

31 Foram utilizados os Anais do I ENAPHEM (2012), II ENAPHEM (2014), III 
ENAPHEM (2016), I CIHEM (2011), II CIHEM (2013) e III CIHEM (2015). 
Todos estão disponíveis em: <https://repositorio.ufsc.br/hand-
le/123456789/135247>. Acesso em 20 jan., 2018.

32 Foi priorizado o periódico HISTEMAT – Revista de História da Educação 
Matemática, dentre outros. Disponível em: <http://www.histemat.com.
br/>. Acesso em 25 jan., 2018.
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professor foram motivadores no engajamento das atividades pro-
postas. Da mesma forma, o fascínio com a manipulação de mate-
riais didáticos de outrora – livros didáticos, cadernos de alunos, 
revistas pedagógicas – são outros exemplos que cativaram e ori-
ginaram boas interações em sala de aula. Ou seja, os alunos sen-
tiram-se contemplados ao estudar uma história do próprio corpo 
profissional no qual estão se constituindo, compreendendo, por 
exemplo, suas relações intra e interinstitucionais. 

As duas primeiras unidades didáticas são desenvolvidas 
apoiando-se majoritariamente na referência de Valente (2007) 
que descreve de forma crítica a constituição da matemática esco-
lar no Brasil, tomando como referências os livros didáticos. As 
duas outras unidades didáticas dialogam na apresentação e for-
mação do campo da educação matemática no seu aspecto acadê-
mico e profissional.

Como exemplo de uma das atividades para o estudo da 
emergência do campo da educação matemática, pode-se citar 
o uso do periódico L’ Enseignement Mathématique33 que contém 
dois artigos bastante citados na área de Binet e Poincaré34 (1899). 
A leitura do texto originalmente escrito em francês acompanhada 
pelo docente amplia um importante aspecto formativo para os 
futuros professores.

Para cumprir como uma das avaliações parciais da dis-
ciplina, os alunos escolhem um dos livros didáticos presentes 

33 O sítio disponível da Revue Internationale L’Enseignement Mathématique 
em versão francesa e inglesa. Ver em: <http://www.unige.ch/math/
EnsMath/EM_fr/welcome.html>. Acesso em 02 jan., 2018.

34 Tratam-se de dois artigos: BINET, Alfred. La Pédagogie scientifique. 
Revue Internationale L’Enseignement Mathématique, n.1, v.1, p. 29-38, 
1899. e POINCARÉ, Henry. La logique et l’intuition dans la science ma-
thématique et dans l’ enseignment. Revue Internationale L’Enseignement 
Mathématique, n.1, v.1, p. 157-161, 1899.
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no Repositório de Conteúdo Digital (RCD)35 e realizam ensaios 
de análises históricas. Tomam alguns trabalhos publicados e se 
debruçam de igual forma para produzir textos analíticos/descri-
tivos sobre os livros didáticos. De fato, a disciplina também tem 
servido como catalizadora e celeiro de futuros pesquisadores na 
área da história da educação matemática.

O uso do RCD tem se demonstrado muito interessante no 
desenvolvimento desta disciplina pois permite o múltiplo acesso 
as fontes de pesquisa, associado as buscas pela internet. Outra 
atividade que merece destaque foram os estudos proporcionados 
pelas investigações na pasta “Revistas e impressos pedagógicos”36. 
Os estudantes elegem alguns temas/conteúdos de ensino e procu-
ram nas revistas pedagógicas artigos que evidenciem discussões 
acerca das metodologias de ensino respectivas. Um caso típico 
que motiva esta atividade foi tema de um Trabalho de Conclusão 
de Curso de uma egressa deste mesmo curso. A aluna desenvol-
veu uma pesquisa acerca das metodologias para o ensino de fra-
ções lidas nas revistas pedagógicas do Rio Grande do Sul37.

35 O Repositório de Conteúdo Digital (RCD) de fontes para a história da 
educação matemática é um espaço virtual que abriga digitalizações de 
documentos garimpados e mobilizados pelos pesquisadores do GHEMAT 
– Grupo de pesquisa de história da educação matemática nas suas res-
pectivas investigações. Estruturado em pastas e subpastas, o repositó-
rio abriga diversas coleções. (COSTA; VALENTE, 2015). Livros didáticos e 
manuais escolares, cadernos escolares, revistas pedagógicas são alguns 
exemplos de fontes disponíveis no Repositório cujo acesso é aberto e 
realizado pelo sitio < https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769>. 
Acesso em 20 dez. 2017.

36 Para maiores detalhes, ver em: < https://repositorio.ufsc.br/hand-
le/123456789/174997>. Acesso em 10 jan., 2018.

37 GODOI, Anieli Joana de. Metodologias para o ensino de fração na esco-
la primária presentes nas revistas pedagógicas do estado do Rio Grande 
do Sul. 2015. 95f. TCC (Graduação) - Curso de Matemática Licenciatura, 
CFM, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.   
Disponível em :<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/175546>. 
Acesso em 20 jan., 2018.

A disciplina história da educação matemática na formação de...     113



114     História da Educação Matemática e Formação de Professores

O planejamento da disciplina indica, para o final do curso, a 
produção de artigos pelos alunos que contemple um dossiê sobre 
as atividades parciais desenvolvidas ao longo do semestre, como 
sínteses de portfólios individuais. Este material subsidia revisões de 
temas propostos na busca de melhor avaliar e dimensionar a pro-
posta do curso e o papel formativo que a disciplina enseja fomentar.

O viés da disciplina de história da educação matemática 
tomada como elemento formativo apresenta muito potencial e 
ainda deixa muitos desafios a serem vencidos. Talvez o maior 
deles seja o reconhecimento do grupo de docentes que atuam no 
curso frente ao trabalho emergente do campo da história da edu-
cação matemática. Mas o tempo trará o testemunho dos resulta-
dos que hão de vir. 

3. Sugestões temáticas emergentes das 
experiências e encaminhamentos futuros

Nas seções apresentadas no decorrer deste capítulo emergi-
ram diversas sugestões temáticas que consideramos fundamen-
tais para a implantação e o desenvolvimento de ações em uma 
disciplina que aborde história da educação matemática, em cur-
sos de formação de professores de matemática no Brasil.

Dentre essas proposições podemos destacar a utilização de 
materiais originados dos estudos e pesquisas realizados por pes-
quisadores brasileiros, desde que relacionados aos temas tratados 
na disciplina. Igualmente, a disciplina pode ser pedagogicamente 
desenvolvida com base em pesquisas temáticas orientadas pelos 
professores, convergindo com a realização de seminários temáti-
cos planejados e realizados pelos estudantes, sob a orientação do 
professor da disciplina.
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Outra sugestão refere-se à prioridade a ser dada para um 
exercício de aproximação com as diversas maneiras de tratar a 
cultura matemática escolar pelas quais o processo histórico do 
ensino de Matemática se institucionalizou, com a finalidade de 
possibilitar aos licenciandos uma visão e uma vivência mais crí-
tica frente ao exercício da docência.

Trata-se da exploração didática da disciplina como uma pos-
sibilidade em meio às muitas inovações emergentes no processo 
de formação de professores, que poderá conectar-se às experi-
ências anteriores sobre o ensino de matemática que serão pes-
quisadas. Estas orientarão a compreensão de diversos problemas 
surgidos em períodos anteriores à formação dos professores, mas 
que serão tomados como referências a serem exploradas pelos 
métodos historiográficos, como necessidade de reconstituição 
dos acervos das culturas escolares, por meio do tratamento de 
fontes documentais na formação de professores de Matemática.

Além das sugestões mencionadas, propõe-se a implemen-
tação da disciplina de história da educação matemática como 
um componente curricular que poderá potencializar e auxiliar o 
licenciando a compreender heranças reelaboradas de seu ofício, 
trazidos de outros tempos e que estarão presentes na sua prática 
pedagógica cotidiana. Todavia, traz muitos desafios a serem ven-
cidos, e talvez o maior deles seja o reconhecimento do grupo de 
docentes que atuarão na disciplina, com trabalhos emergentes do 
campo da história da educação matemática.

A partir das experiências com a disciplina história da edu-
cação matemática, descritas neste capítulo, consideramos a 
necessidade de ações de ensino que priorizem experimentações 
em pesquisa sobre histórias das culturas escolares e disciplinares 
estabelecidas na formação do professor de matemática.
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Neste sentido, propomos que a disciplina se estabeleça por 
meio de conexões didáticas e epistemológicas baseadas nas pes-
quisas em história da educação matemática, no formato de um 
trabalho pedagógico mediado pelo professor da referida disci-
plina, que seja um trabalho coletivo entre professor pesquisa-
dor, estudantes de pós-graduação, estudantes de Licenciatura em 
matemática, no que se refere à história da educação Matemática 
na formação do professor.

Para colocar essas sugestões em prática, a disciplina pode se 
configurar em um espaço em que seja possível promover discus-
sões sobre temáticas históricas relacionadas ao ensino de matemá-
tica no passado e no presente, tanto na formação de professores 
de Matemática, como no processo educativo da Educação Básica.

Dessa maneira se poderá estimular nos estudantes de 
Licenciatura o desenvolvimento de habilidades investigativas e 
reflexivas acerca da história e memória da educação matemática 
no Brasil, sob uma perspectiva histórico-epistemológica a ser 
refletida por eles em sua formação. Essas ações formativas pode-
rão ser tomadas como diretriz em seu trabalho futuro, uma vez 
que contribuem para desenvolver atitudes e hábitos de investi-
gação do contexto sócio-histórico e epistemológico da educação 
matemática, de modo a contribuir para a formação de um profis-
sional mais comprometido com a qualidade do trabalho educa-
tivo a ser desenvolvido no ambiente social em que está inserido.
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do Espírito Santo, apresentou-se uma mesa redonda pautada na 
“História da Educação Matemática na Formação de Professores”. 
Coordenada pelo professor Iran Abreu Mendes, professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tal mesa 
foi organizada a partir de duas perspectivas articuladas que trata-
ram do papel da História da Educação Matemática na formação 
de professores: pela abordagem da história da educação matemá-
tica em disciplinas do currículo e por tal abordagem em práticas 
não disciplinares.

A primeira perspectiva, apresentada pela professora e 
pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Maria 
Cristina Araújo de Oliveira, e pelo professor Iran, envolveu a 
problematização de onde e como se tem organizado a inclusão 
de disciplinas sobre o tema em diversas universidades brasilei-
ras. A segunda perspectiva, conduzida pela professora Heloisa 
da Silva, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquista 
Filho” (UNESP), que nos mobilizou para a escrita deste capítulo, 
cingiu a discussão sobre como práticas não disciplinares, ligadas 
à História da Educação Matemática, poderiam contribuir com a 
formação de professores de matemática.

Pensar em situações de aprendizagem, especialmente em 
contextos não disciplinares, é tarefa complexa a que se dedicam 
diversas linhas da Educação Matemática e de outras áreas, mas 
é fator importante a se considerar a complexidade que cerca as 
diversas situações em que ela parece ocorrer, sendo a disciplinar 
apenas uma em muitas.

Nosso interesse neste texto não pretende se constituir uma 
defesa sobre o local da História da Educação Matemática, mas 
um espaço, um respiradouro que sinaliza para possibilidades 
de ações não disciplinares com diferentes faixas etárias e níveis 
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de intervenção. Trata-se de um exercício de pensar a aprendiza-
gem não em espaços de ensino, mas em pequenas e, a nosso ver, 
potentes investigações. 

Nessa direção se coloca o Grupo Travessias41 que, ao tomar 
problemático como acontecimento que vai se dando junto a 
encontros, delineia: “[...] pesquisar é constituir um campo pro-
blemático e o pesquisador se constitui numa experiência de 
aprendizagem, num ‘tornar-se o que se é’, num processo de subje-
tivação” (GRUPO TRAVESSIA, 2011, p.9).

Por compreendermos Historiografia como o estudo dos 
homens no tempo (Marc Bloch) vivendo em comunidade, por 
tomá-la como exercício de criação que articula, no presente, 
relações e sujeitos de papel e tinta (Durval Muniz Albuquerque 
Júnior), concebemos como fundamental a realização de exercí-
cios que não somente impliquem em estudos/construções sobre 
um tempo passado, mas que impliquem no desenvolvimento de 
uma historicidade.

O paradigma indiciário sinalizado por Carlo Ginzburg é 
tomado por alguns historiadores como propositor de leitura 
densa de documentos na busca por singularidades e exercícios 
de desconstrução de discursos documentais e, por isso mesmo, 
pode ser articulado a diferentes perspectivas historiográficas. 
Esse exercício nos interessa particularmente por provocar um 
olhar em diferentes direções: uma fonte, uma entrevista ou este 
texto não sinaliza somente posturas e interesses de quem o pro-
duziu, mas também daqueles que lhe interrogam e provocam sua 
produção. No caso específico deste texto, sinaliza interesses de 
discussão de uma comunidade de investigadores em História da 

41 Grupo Travessia é coordenado pela professora Sônia Clareto, da 
Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Educação Matemática, por meio dos quais nos aproveitamos para 
sinalizar alguns daqueles que têm sido nossos interesses de ação 
em nossas instituições (UNESP, UFMS e UFPEL).

Sem pretender esgotar o tema, apresentamos aqui algumas 
propostas não disciplinares que foram ou estão sendo desenvolvi-
das em três universidades brasileiras e que mobilizam temas rela-
cionados à História da Educação Matemática em contexto escolar 
propondo, ainda que de maneira não conclusiva, suas repercus-
sões na formação de professores de matemática.

Da possibilidade de ações a ações 
que se tornaram possíveis
Os autores deste texto têm suas produções inscritas na 

História da Educação Matemática e movimentam-se para colabo-
rar com sua ampliação e potência de dizer. Mais do que o exercício 
de experimentação de um óculos teórico (que pode ser tirado, tro-
cado), os fundamentos dessa área nos atravessam como pesquisa-
dores e, portanto, tem ressonâncias em todas as atividades a que 
nos dedicamos. Os casos que agora apresentamos estão ligados a 
diferentes momentos de nossas carreiras, marcados por distintas 
preocupações como orientando(a), orientador(a), professor(a), 
coordenador(a) de Programas de Iniciação à Docência.

Caso 1
A historiografia traz em seu movimento não somente o 

estudo da história, mas a ênfase e o fortalecimento da noção 
de historicidade, da percepção de si como ser histórico. A ação 
que apresentamos adiante faz parte desse movimento realizado 
por Vanessa Lopes Menezes42 e Luzia Aparecida de Souza junto 

42 À época, orientanda de iniciação científica de Luzia Aparecida de 
Souza e Antonio Vicente Marafioti Garnica, na Unesp de Bauru.
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a 4743 crianças de 8 e 9 anos da Escola Municipal Eliazar Braga 
que ocupa o prédio do antigo Grupo Escolar Eliazar Braga, que 
funcionou de 1920 a 1975 na cidade de Pederneiras/SP. Este texto 
relata um trabalho realizado nos anos de 2007 e 2008 na UNESP 
de Bauru como parte da tese de Souza (2011).

Os Grupos Escolares - GEsc, segundo Vidal (2006), funcio-
naram como símbolo de coesão e status sendo reconhecidos por 
uma parte da população como escolas de verdade. Essas institui-
ções uniram em um mesmo prédio as escolas isoladas, separando 
salas por série, professores por turma apoiados pela figura de um 
diretor. Como escolas graduadas fundaram uma representação 
de Ensino Primário regulando não somente o comportamento, 
re-encenado cotidianamente, de professores e alunos no interior 
das instituições escolares, como a disseminação de valores e nor-
mas sociais (e educacionais). Criado por decreto estadual de 22 
de março de 1920, o Grupo Escolar Eliazar Braga foi inaugurado 
em 29 de abril desse mesmo ano e foi tomado como símbolo de 
modernidade tanto em questões educacionais, quanto arquitetô-
nicas. O imponente prédio destoava das casas da região.

O trabalho realizado junto às crianças da Escola Municipal 
Eliazar Braga envolveu diferentes momentos como os que seguem: 

i) Apresentação de dados históricos acerca do Grupo 
Escolar Eliazar Braga e de fotos de móveis e traços arqui-
tetônicos do prédio que persistem desde sua construção 
disparando dois exercícios: o de busca e re/conheci-
mento do próprio prédio e sua história, e o de identifica-
ção e entrevistas realizadas pelas crianças com vizinhos e 
parentes que foram alunos do antigo Grupo Escolar. 

43 Esse número diz respeito à quantidade de crianças cujos pais devolve-
ram a autorização para utilização dos vídeos, sendo o número de partici-
pantes um pouco superior a esse.
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O objetivo dessa etapa era trabalhar as noções de espaço e 
tempo, bem como de cultura material escolar, colocando os alu-
nos a procurar por lugares, mobiliário e utensílios, pensando 
sobre seu uso no presente e investigando outras possibilidades 
de uso no passado por meio de entrevistas. Desse modo, bus-
cávamos explicitar, tal como afirma Souza (2007), “como em 
torno dos materiais escolares foram instituídas práticas discur-
sivas, modos de organização pedagógica da escola, consolidação 
de métodos de ensino, constituição de sujeitos e práticas, aspi-
rações de modernização educacional e significados simbólicos” 
(p.11-12).

ii) Diálogo com as crianças acerca da identificação dos 
lugares mostrados nas fotos, sessões de contação das his-
tórias que tinham a compartilhar após a realização das 
entrevistas com antigos alunos do GEsc.

O objetivo nessa etapa foi discutir com os alunos os dife-
rentes olhares, usos e práticas de/em um “mesmo” lugar, refor-
çando uma ideia de espaço como lugar praticado e reafirmando 
as noções de historicidade e história como construção. 

As histórias compartilhadas pelos alunos constituíam cená-
rios envoltos em lendas urbanas, função dos uniformes, divisão 
de salas por gênero, comportamento dos alunos e sua relação 
com os professores, merenda, entre outros. 

iii) Sequência da contação de histórias e construção con-
junta de um roteiro de entrevista com Tereza Hilário da 
Silva, uma professora aposentada, que estudou no Gesc 
Eliazar Braga nas décadas de 1950 e 1960 e que, na época 
da entrevista, era secretária de Educação e Cultura do 
município.
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O trabalho desenvolvido aqui privilegia, não somente a 
ideia de histórias como respostas, mas como potencializadoras 
de problematizações.

iv) Apresentação do vídeo da entrevista com Tereza e expo-
sição de fotos do Gesc e do projeto. 

Essa quarta etapa visou perceber como sua curiosidade 
pode se apresentar como um interessante meio de conhecer his-
tórias locais que nem sempre estão nos livros e, principalmente, 
ao compreender história como fluxo de vida, perceber-se como 
ser histórico.

A realização dessas atividades se deu no espaço escolar a 
partir da liberação das professoras responsáveis pelas três turmas 
participantes e da compreensão da equipe pedagógica da institui-
ção de que este seria um momento potencial para discutir histo-
riografia, mas principalmente a historicidade de cada um. Essas 
ações foram disparadas pelo trabalho realizado no acervo histó-
rico daquele Grupo Escolar no sentido de articular documentos 
escolares e memória educacional, focando as perguntas elabora-
das pelos alunos para interrogar sobre a história local.

Entre as questões propostas pelas crianças para o roteiro 
comum, estavam aquelas sobre o comportamento dos alunos, 
formas de punição mobilizadas pela escola, uso de uniforme, o 
ensino da Matemática e suas dificuldades, espaços como pomar 
que não existem mais, aulas no porão (hoje trancado a corren-
tes e cadeado), pagamento da merenda escolar, significado de 
mata borrão, o porquê de meninos e meninas estudarem em salas 
diferentes, se os professores trabalhavam projetos junto aos alu-
nos, entre outras. Essas questões trouxeram discussões sobre o 
ensino, a valorização da memorização no ensino de Matemática 
de forma a tornar possível passar pelo Exame de Admissão para 
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continuidade de estudos no Ginásio, os diferentes modos de 
espacializar a escola, os comportamentos e preocupações como 
frutos de uma leitura social da comunidade escolar.

Caso 2
Segundo Gatti et al (2014) o PIBID se constitui como for-

mação inicial a discentes de Licenciaturas e como formação con-
tinuada a docentes do Ensino Básico e do Superior, ao propor 
efetiva parceria entre esses atores na direção de planejamento e 
ações conjuntas.

Na UFMS, o PIBID foi criado em 2007, sendo ampliado ao 
longo dos anos. Na área de Matemática, modalidade presencial 
em Campo Grande, o grupo é composto por 21 bolsistas de gra-
duação, 3 professores supervisores e 2 coordenadores de área. O 
trabalho aqui narrado foi desenvolvido, entre 2015 e 2016, com 
9 desses alunos que trabalham em conjunto com a coordenadora 
de área Luzia Aparecida de Souza.

As reuniões desse subgrupo ocorrem semanalmente e a ação 
disparadora do trabalho realizado deu-se com a proposição para 
escrita de autobiografias a partir dos temas disparadores: Família; 
Escola; Influência; Matemática; Escolha Profissional; Infância; Eu 
Professor; Adolescência; Formação de Professores; Fase Adulta; 
Professores apresentados em forma de mandala, sem a perspec-
tiva de imposição de ordem.

Esses temas disparadores foram enviados aos bolsistas por 
e-mail e também por essa via recebemos as primeiras versões de 
suas autobiografias. A partir de então, um longo processo de tra-
balho se iniciou.

Em uma primeira reunião foram discutidas as vivências 
de escrever sobre si, sobre o que foi priorizado e o que, comum 
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ao ato de contar histórias, foi deixado de fora. Em um primeiro 
olhar, a maioria dos bolsistas percebeu-se priorizando, na nar-
rativa, a vida escolar e, já tendo trabalhado com a construção de 
narrativas de professores e líderes sindicais como parte das ações 
do PIBID, foi-lhes recorrente atribuir a isso o fato de estarem 
direcionando-se a professores-pesquisadores que investigam a 
formação docente.

A partir dessa, outras três reuniões ocorreram para discus-
são das autobiografias (três por encontro). Estas eram previa-
mente lidas para discussão e problematização em conjunto. Na 
quinta reunião, interrogou-se acerca do que, a partir das auto-
biografias escritas e reuniões, lhes impactou e qual tema esco-
lheriam para explorar, sendo sinalizados: Planejamento e método 
de ensino que privilegie o pensamento; O papel social do profes-
sor; Atitude e pensamento do professor e suas influências sobre o 
aluno; A responsabilidade docente para além do ensino e a escuta 
atenta ao aluno; O professor como exemplo de ação e postura; 
A avaliação e a análise das singularidades de cada aluno: como 
se posicionar?; A parceria entre professor e aluno para além do 
ensino; A arrogância do saber e da postura docente e Diferença 
entre ser professor e ser educador. Cada aluno/a produziu um 
vídeo falando do tema escolhido por ele/a com duração entre 
cinco e dez minutos cada.

Cada vídeo foi enviado via e-mail a um(a) interlocutor(a), 
um(a) professor(a) pesquisador(a) que trabalha com e/ou inves-
tiga a formação de professores como membro do “Grupo de 
História Oral e Educação Matemática” (GHOEM). Foram eles: 
Marcelo Bezerra de Morais, Heloisa da Silva, Mirian Maria 
Andrade, Carla Regina Mariano da Silva, Maria Edneia Martins 
Salandim, Dea Nunes Fernandes, Vinícius Sanches Tizzo, 
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Fernando Guedes Cury e Silvana Matucheski. A atuação des-
ses interlocutores na docência e/ou na pesquisa em História da 
Educação Matemática perpassa diferentes regiões do país como 
Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goiás, Tocantins, Paraná, 
Maranhão, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Oito reuniões foram disparadas pelos posicionamentos 
encaminhados por esses(as) pesquisadores(as). A cada início 
de reunião, era assistido o vídeo do(a) aluno(a) bolsista e lida/
assistida a reação enviada. Esse exercício foi de fundamental 
importância para a percepção de que aquelas problematizações 
que se inferiam como locais do grupo PIBID Matemática de 
Campo Grande, eram mais amplas geográfica e temporalmente, 
encontrando exemplos de movimentos na História da Educação 
Matemática.

Segundo Foucault (2010), “a reflexão filosófica e histórica 
recoloca-se no campo do trabalho do pensamento sob a condição 
de que a problematização seja entendida, não como uma adap-
tação das representações, mas como o trabalho do pensamento” 
(p.233). Um pensamento que pode direcionar ações e reações 
e também questionar o sentido e as condições de um objeto, 
levando a múltiplas respostas não necessariamente convergentes.

Nesse sentido, o trabalho que se seguiu trouxe comparativos 
com diferentes contextos e experiências em formação de profes-
sores de Matemática, levando ao estabelecimento de paralelos 
com diferentes décadas (entre as quais, destaca-se as de 1950 
e 1960 no contexto das escolas rurais do interior do estado de 
São Paulo) ou séculos (como, por exemplo, a relação estabele-
cida com Silvestre François Lacroix e sua obra de 1805). Autores 
e entrevistas foram mencionados na discussão acerca da forma-
ção do professor de Matemática em articulação com cotidiano 



130     História da Educação Matemática e Formação de Professores

escolar, avaliação/inspeção, métodos de ensino e sua historici-
dade (como a resolução de problemas), carreira docente e suas 
políticas de qualificação/desqualificação, ocupações em escolas 
públicas, dimensão política das avaliações internas e externas e 
seu papel punitivo e seletivo, o quantitativo dessas avaliações e a 
promoção de disputa entre professores e escolas. A partir dessas 
e outras temáticas, um caminho é sinalizado entre as discussões: 
a necessidade de formar professores de Matemática com potência 
para a problematização e para a intervenção junto ao que se acre-
dita cristalizado.

Segundo Heloisa da Silva (FERREIRA, 2017), é necessário 
estarmos abertos 

[...] àquilo que não sabemos/conhecemos, àquilo que nos é 
estranho, duvidando do que parece natural, estar atento a 
outras perspectivas, familiarizarmo-nos com outros vocabulá-
rios, com outras referências teóricas, outras formas de ver o/a 
mundo/vida. Desse modo, teremos mais chances de ter novas 
experiências, novos questionamentos, novos conhecimentos, 
novas aproximações (p.147).

O trabalho desenvolvido por Luzia Aparecida de Souza e 
Maycon Douglas Ferreira com bolsistas do PIBID-Matemática 
da UFMS, Campo Grande, tocou de forma significativa na dis-
cussão acerca de fragmentos identitários sinalizados pelos licen-
ciandos e interlocutores não na perspectiva de se generalizar uma 
identidade profissional do professor de Matemática, mas de, ao 
discutir singularidades, problematizar os processos de diferen-
ciação que tem gerado diferenças e identidades na e pela História 
da Educação Matemática.
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Ao estabelecer paralelos entre os posicionamentos da bol-
sista do PIBID, Mariana Melo, e a obra “Ensaios sobre o Ensino 
em Geral e o de Matemática em Particular”, de Lacroix, Mirian 
Maria Andrade Gonzales questiona “Vejamos, portanto, que os 
pontos destacados na fala da Mariana, são preocupações que 
rondam o ensino da matemática há séculos. Então podíamos nos 
questionar, [sic] porque essa preocupação ainda está presente e 
é exaltada na fala da Mariana?” (FERREIRA, 2017, p.119). Esse 
apontamento afirma não somente a importância de um exercício 
como este no sentido de que os licenciandos percebam a si e aos 
seus questionamentos como parte da história, mas a do estudo 
desse campo, mais especificamente da História da Educação 
Matemática, para que possamos compreender as interrogações 
e ações de outras épocas para pensarmos sobre nossas questões 
que, também, podem ter sido as de outros.

Segundo afirmou Marcelo de Morais, em sua participação 
nessa pesquisa, “Sejamos nós, então, a buscarmos proporcionar 
esses pequenos momentos, muitas vezes aparentemente insigni-
ficantes, de (trans)formação dos nossos alunos e de nossas reali-
dades“ (FERREIRA, 2017, p. 141).

Caso 3
Os estudos de Zeichner (2010) mostram que pesquisas têm 

indicado com mais clareza que as experiências de campo cons-
tituem-se como ocasiões relevantes para a efetivação da apren-
dizagem docente, mais do que em simples momentos em que 
professores podem demonstrar ou aplicar estratégias aprendidas 
previamente. O Programa Núcleos de Ensino da Unesp teve iní-
cio em 1987 e seus princípios estão estruturados na perspectiva 
da articulação entre pesquisa, ensino e extensão, com intenção de 



132     História da Educação Matemática e Formação de Professores

produção de conhecimento na área educacional, formação inicial 
e continuada de professores. Atualmente, seus objetivos são: pro-
mover a parceria entre a Universidade e a escola pública; incenti-
var o ensino e a pesquisa de caráter disciplinar ou interdisciplinar 
nas unidades de Educação Infantil, Fundamental e Médio do 
Sistema Público de Ensino; promover ações educativas e inclusi-
vas junto aos movimentos sociais; apoiar a produção de material 
didático-pedagógico; contribuir com os processos de forma-
ção inicial dos graduandos da Unesp e de formação continuada 
dos professores da rede pública de ensino (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA, 2016, p. 1).

Podem participar dos projetos docentes da universidade, alu-
nos da graduação (em sua maioria de licenciaturas) e profissionais 
das escolas com as quais a parceria se estabelece. O auxílio finan-
ceiro se materializa em bolsas de estudos aos alunos da gradua-
ção, aquisição de material de consumo e custeio de deslocamento 
dos bolsistas para a realização das atividades. Cada projeto tem 
duração de 11 meses, sendo passível de prorrogação por mais 11 
meses. Além disso, os projetos submetidos devem contemplar ao 
menos uma das seguintes temáticas: “Os processos de ensino e de 
aprendizagem dos componentes curriculares”; “Os pro-
cessos de interação na escola”; “A política e a organização 
escolar”; “Aspectos da formação e trabalho docente”; “O 
desenvolvimento de programas na escola e de parcerias entre a 
escola e a comunidade”; “Políticas e processos de inclusão de alu-
nos com necessidades educativas especiais”; “Educação e Cultura 
alimentar”; “Elementos contemporâneos da cultura escolar bra-
sileira” (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 2016, p.1)44.

44 O Programa abrange, atualmente, diversos projetos cujos coordenado-
res são docentes de diversas unidades da Unesp, a saber: Araraquara, 
Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Jaboticabal, 
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O projeto que aqui apresentamos, intitulado “Memória, 
Escola e Educação Matemática – constituindo acervos digitais”, 
coordenado por Heloisa da Silva, envolveu as linhas “A política e a 
organização escolar” e “Aspectos da formação e trabalho docente” 
e seus objetivos foram: contribuir com a preservação e divulgação 
da memória institucional da Escola Estadual de Ensino Médio e 
Integral “Professor Marciano de Toledo Piza”, da cidade de Rio 
Claro – SP, produzindo um acervo digital relativo às práticas 
didáticas (de ensino de Matemática) da Instituição, desde sua 
fundação como escola estadual de 1º grau (1971) – momento 
ainda marcado pelo movimento de modernização do ensino da 
Matemática no Brasil, o qual se deu entre as décadas de 1960 e 
1970 – até a década de 2000, quando são criados os Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2000); investigar e 
identificar saberes matemáticos em documentos como diários de 
classe, livros de atas, cadernos de registros de aulas, livros didá-
ticos, cadernos de alunos, exames, dentre outros – por meio do 
contato com ex-professores e ex-alunos da escola; entrevistar ex-
-professores de matemática da escola; analisar e discutir práticas 
educativas de Matemática a partir desses registros com as atuais 
professoras de Matemática da escola e alunas da licenciatura (bol-
sistas nesse projeto), com vistas a compreensões de tais práticas 
em seu tempo e contextos educacionais e relacioná-las com situ-
ações de ensino que vivenciam atualmente.

A E.E.E.M.I. Professor Marciano de Toledo Piza foi criada 
pela Lei 6.583 de 14/12/1961 com a denominação de Gesc (Grupo 
Escolar) do Bairro da Cidade Nova na cidade de Rio Claro-SP, e 
sua localização é próxima à Unesp, no Bairro Jardim Bela Vista. 

Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Rio Claro, Rosana, São José do Rio 
Preto e São Vicente (OLIVEIRA, 2017). 
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Em 16/06/1965, por meio do Decreto do Governador, a escola 
muda sua denominação para Gesc “Professor Marciano de 
Toledo Piza”. Posteriormente, pela Resolução SE de 05/02/70 fica 
extinto Gesc “Professor Marciano de Toledo Piza” e surge em seu 
lugar o GEG (Grupo Escolar Ginásio) “Professor Marciano de 
Toledo Piza”, criado pelo Decreto nº 52.375/70. No ano seguinte, 
pela Lei 5.692/71 passa a se dominar Escola Estadual de 1º Grau 
“Professor Marciano de Toledo Piza”. A partir do ano de 2014, a 
escola passou a ser parte do sistema de Ensino Integral, vigente 
no estado de São Paulo, e a denominar-se Escola Estadual de 
Ensino Médio e Integral “Professor Marciano de Toledo Piza”.

O movimento de conhecimento e reconhecimento da 
escola Marciano por professores e estudantes da licenciatura 
em Matemática da Unesp – Campus de Rio Claro vem se dando 
desde 2010, quando do estabelecimento de uma parceria entre 
essas instituições por meio do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID), na ocasião coordenado pela 
professora Miriam Godoy Penteado e tendo como uma de suas 
colaboradoras, a professora Heloisa da Silva. Em 2014, sob um 
novo edital, e dessa vez coordenado pela professora Heloisa, as 
atividades do Pibid na escola Marciano foram retomadas com 12 
bolsistas da licenciatura em Matemática e 2 supervisoras profes-
soras de Matemática que lá lecionam. Dentre as propostas de ação 
do novo projeto Pibid, o conhecimento das mudanças ocorridas 
na instituição quando esta passou a ser de Ensino Integral foi a 
primeira a ser mobilizada. Foram elaborados e executados exercí-
cios de História Oral com os estudantes bolsistas, cujas atividades 
envolveram leituras e discussões sobre esse método (historio-
gráfico), estudos de documentos que diziam sobre o sistema de 
ensino integral em São Paulo e na escola, como Projeto Político 
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Pedagógico, planta do prédio, e entrevistas com dirigentes, pro-
fessores, funcionários e alunos da Instituição sobre aspectos da 
escola. A partir dessas entrevistas, chegamos a novos persona-
gens, bem como a aspectos peculiares da Instituição e de suas 
práticas escolares.

Os resultados dessas atividades sobre a escola e suas mudan-
ças mostraram características de seu funcionamento comparado 
ao da ocasião em que era uma escola de ensino regular, com des-
taques para: reestabelecimento de relações pessoais e de poder; 
características e papéis dos agentes escolares; aspectos, metas e 
instruções gerais para o ensino (no novo modelo, por exemplo, 
existe uma preocupação com o protagonismo juvenil e a forma-
ção para o mercado de trabalho, sendo os professores chamados a 
serem os agentes educativos dessa empreitada); discussões e com-
preensões sobre os novos espaços e nomenclaturas do novo sis-
tema e suas determinações (projetos de vida – PV; clubes juvenis; 
disciplinas eletivas; orientação de estudos – OE; Laboratórios; 
ATPC- Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo; ATPA – Aula de 
Trabalho Pedagógico por Área); sistemas de avaliação 180 e 360 
graus (tipicamente utilizado em empresas: na avaliação 180 graus 
o avaliado é analisado somente pelos seus superiores; já na de 360 
o funcionário é avaliado por uma série de avaliadores, tais como 
a chefia imediata, os colegas de trabalho, os subordinados e até 
os clientes da empresa, avaliação esta que ocorre nas escolas de 
ensino integral); a nova estrutura física e equipamentos da escola 
de ensino integral; recuperação continuada em Matemática, den-
tre outros aspectos.

Vendo o Programa Núcleo de Ensino da Unesp como mais 
uma possibilidade de desenvolver projetos como o do Pibid, o 
projeto do Núcleo do Ensino “Memória, Escola e Educação 
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Matemática – constituindo acervos digitais” (2015) foi elaborado 
com o intuito de se estender as atividades de iniciação à docência 
e parceria com a escola Marciano sob uma abordagem historio-
gráfica, tendo como inspiração os trabalhos de Miguel & Miorim 
(2004) e Rios (2015). 

O desenvolvimento desse projeto de formação inicial de 
professores em um espaço não disciplinar, sob uma abordagem 
historiográfica da educação (matemática), considerou uma pre-
ocupação em problematizar conhecimentos produzidos sobre 
vestígios de ações e práticas de um passado escolar envolvendo 
educação (matemática) (MIGUEL; MIORIM, 2004). Na medida 
em que esse tipo de abordagem permite o contato com distintas 
situações de vidas, contextos educativos e políticos, bem como 
práticas escolares e de ensino, tal problematização, por sua vez, 
teve como foco proporcionar aos futuros professores e professo-
res em serviço, envolvidos no projeto, bem como, num sentido 
mais amplo, à escola parceira, um compartilhamento de visões, 
ideias e opiniões; um aguçar de suas sensibilidades para as dife-
renças entre pessoas e contextos; produções de significados plau-
síveis para práticas de educação (matemática) de um passado, 
com a percepção de que esses fazem sentido num universo pre-
sente e colaboram com discussões e tomadas de decisão relativas 
às ações e práticas do presente; um reconhecimento de si mesmos 
como protagonistas de história. 

Esse projeto contou com a participação de duas estudan-
tes da licenciatura em Matemática que, no ano de 2014, haviam 
sido bolsistas do Pibid junto à escola Marciano e com as duas 
professoras de Matemática dessa escola, supervisoras daquele 
projeto Pibid – Matemática. Visando os objetivos do projeto 
Núcleo de Ensino supracitados, algumas frentes de trabalho 
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foram estabelecidas: 1) higienização, recuperação, catalogação e 
digitalização de documentos do arquivo da escola relacionados 
ao ensino de Matemática; 2) resgate e mapeamento de cadernos, 
notas de aula, livros, jornais, fotografias escolares e outros docu-
mentos, por meio do contato dos envolvidos no projeto com ex-
-professores, ex-dirigentes e ex-alunos, ou seja, a mobilização da 
comunidade local mediante o projeto de constituição do acervo 
digital da Escola e complementação do arquivo encontrado e sua 
digitalização; 3) análise e discussão pelas duas professoras de 
Matemática da Escola (parceiras nesse projeto), pelas duas bolsis-
tas estudantes do curso de licenciatura, pelo colaborador e aluno 
de doutorado do Programa de Pós-graduação em Educação 
Matemática do IGCE/Rio Claro, pela coordenadora do projeto 
sobre as práticas de ensino de Matemática exercidas na escola, 
de acordo com os documentos analisados e entrevistas realiza-
das, e reflexões sobre suas plausibilidades e relações com as prá-
ticas atuais de ensino; 4) divulgação por meio de apresentação 
do acervo para a comunidade escolar e acadêmica, criando um 
espaço online alocado na homepage da Escola, para os documen-
tos digitalizados, bem como as catalogações e sistematizações 
realizadas.

Foi possível desenvolver as quatro frentes de trabalho esta-
belecidas, embora não exatamente do modo como se pensou 
que tudo se daria. Mas isso não foi uma surpresa e, na verdade, 
constituiu-se como uma experiência de campo importante. 
Percebeu-se logo no início que o laborioso processo de higieniza-
ção, recuperação, catalogação e digitalização de documentos do 
arquivo escolar tomaria muito mais tempo das duas estudantes 
bolsistas do que o esperado. Mas foi um processo relevante para 
o conhecimento de quem foram os professores de Matemática 
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da escola, das práticas legais de contratação e trabalho de um 
docente, registradas na pasta de cada professor que na escola tra-
balhou; foi importante também para a aprendizagem sobre como 
se realiza um fichamento para fins de organização de um acervo, 
dentre outros aspectos. Relatos e discussões sobre esse primeiro 
trabalho foram compartilhados em reuniões com as professoras 
de Matemática, colaborador do projeto, o doutorando da Pós-
graduação em Educação Matemática da Unesp, Vinícius Sanches 
Tizzo, e coordenadora. 

Em seguida, passou-se aos contatos com os ex-professores: 
dos 29 professores levantados nas pastas das escolas, 4 eram fale-
cidos, 6 não foram contactados, 13 foram contatados, mas não 
quiseram conversar, 6 forneceram materiais que tinham para o 
acervo e, desses, 3 forneceram entrevistas (um deles trabalhou na 
escola Marciano por 26 anos, desde 1974; outro trabalhou cerca 
de 8 anos, entre 1998 e 2005, tendo ficado um ano no cargo de 
diretor da escola; a terceira professora entrevistada trabalhou 6 
anos na escola, durante a década de 2000). Nessa fase foi possível 
entrar em contato com os significados que os ex-professores de 
Matemática da escola atribuíam para as suas práticas de ensino 
durante o tempo em que foram professores, como: carreira 
docente, sistemas de ensino, currículo escolar, perfil dos estudan-
tes, métodos de ensino de Matemática, avaliação em Matemática, 
dentre outros. A partir dessas entrevistas foi possível então dis-
cussões entre os integrantes do projeto Núcleo de Ensino (estu-
dantes, professoras, colaborador e coordenadora) sobre esses e 
outros assuntos que as entrevistas dispararam ou com os afeta-
mentos que elas provocaram.

Num processo paralelo deram-se os contatos com ex-alunos 
da escola: nessa etapa foi criada uma enquete online por meio 
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da Plataforma Survio do Google e divulgada na Fanpage do 
Marciano e da cidade de Rio Claro – SP na rede social Facebook 
– nessa enquete foram apresentadas as intenções da pesquisa em 
três linhas e algumas questões45.O resultado dessa enquete mos-
trou aspectos mais afetivos dos ex-alunos da escola com relação a 
ela e aos seus professores, sendo superficiais aqueles relativos às 
experiências de sala de aula de Matemática. No entanto, foi rele-
vante no impulsionar a memória dos professores entrevistados, 
bem como suas disposições em falar sobre suas aulas e rotina de 
uma época. Também mostrou-se interessante para a divulgação 
da memória da escola na homepage que estava sendo produzida 
com o acervo digital.

Com esse material em mãos, foi criada uma pasta virtual 
contendo digitalizações de documentos e textos sobre a produ-
ção do projeto e do acervo: Pasta: textos e histórico da escola 
Marciano; Pasta: livro de matrícula de alunos e ex-alunos da 
escola; Pasta: fichamento contendo informações e documentos 
de ex-professores da escola (todos os de Matemática e alguns de 
outras áreas); Pasta: entrevistas (áudios, transcrições e textualiza-
ção de entrevistas com ex-professores); Pasta: materiais didáticos 
(apostilas, livros, planos de aula, provas) disponibilizados pelos 
professores contatados; Pasta: relatos das discussões do grupo 
Núcleo de Ensino. 

Tal organização serviu de base para a criação do acervo digi-
tal para a escola. Uma das professoras participantes do projeto 
criou uma nova homepage (ainda indisponível), que está sendo 

45 Questões da enquete: Nome completo; período em que estudou na 
escola Marciano; se possuía material do tempo da escola e que tipos; 
se estava disposto a disponibilizar os materiais; e-mail para contato; 
que contasse um pouco sobre as experiências na escola Marciano; e 
por fim, que contasse um pouco sobre as experiências com as aulas de 
Matemática na escola Marciano.



140     História da Educação Matemática e Formação de Professores

alimentada com todos esses materiais produzidos nos últimos 
dois anos por meio desse projeto. Tanto para as estudantes em 
formação, como para as professoras da escola, o desenvolvimento 
do projeto cumpriu com seus objetivos no que tange à conscien-
tização das historicidades pessoal e institucional e à mobilização 
e problematização da história da educação Matemática em pro-
cessos formativos.

Caso 4
Há algum tempo o potencial da História da Educação 

Matemática para a formação de professores de matemática tem 
sido discutido por importantes pesquisadores desse campo de 
pesquisa no país (MIGUEL; MIORIM, 2004; GARNICA, 2006; 
VALENTE, 2010). Entre as discussões, destaca-se o reconheci-
mento da importância que os licenciados reflitam sobre aspectos 
sociais, pedagógicos e profissionais, em perspectiva histórica, da 
prática da docência em matemática.

Considerando tal importância, na formação dos licencian-
dos em matemática da Universidade Federal de Pelotas, em 2013, 
no âmbito dos subprojetos da matemática elaborados e submeti-
dos46 para edital do PIBID/CAPES47, criou-se um eixo temático48 

46 Desde 2008, o Curso de Licenciatura em Matemática compõe as pro-
postas submetidas ao PIBID/ UFPel, tendo, a cada edital, aumentado a 
abrangência e o número de bolsistas participantes, entre alunos, super-
visores e coordenadores (FERREIRA; SIMCH; FONSECA, 2010). A partir do 
edital 61/2013 PIBID/CAPES, foram liberadas, a partir do início de 2014, 
quarenta e oito bolsas para os alunos da graduação em Licenciatura em 
Matemática, sob a coordenação de quatro docentes.

47 Para o edital 61/2013 PIBID/CAPES foram propostos dois subprojetos da 
matemática, cada um deles visando atender uma das etapas da edu-
cação básica, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, sob a coorde-
nação dos professores André Luis Andrejew Ferreira, Antonio Mauricio 
Medeiros Alves, Diogo Franco Rios, Márcia Souza da Fonseca.

48 Os subprojetos da matemática foram divididos em quatro eixos temá-
ticos: “práticas didáticas de Matemática com materiais manipuláveis”; 
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relacionado à História da Educação Matemática, propondo 
uma aproximação com a temática a partir de contextos escola-
res de importantes instituições da cidade de Pelotas, o Colégio 
Municipal Pelotense (CMP), fundado em 1902, e o Instituto 
Estadual de Educação Assis Brasil (IEEAB), fundado em 1929. 

No detalhamento das ações propostas pelo eixo “práticas 
escolares/memória institucional” se explicita a intenção de

[...] localizar, organizar e disponibilizar para os bolsistas e 
demais interessados no ensino de matemática na Instituição os 
documentos escolares referentes às práticas didáticas de mate-
mática realizadas nos últimos anos na instituição de modo a 
propiciar a inserção dos participantes em reflexões relacio-
nadas à cultura escolar, suas problemáticas e o contexto em 
que a matemática vem sendo realizada. Além disso, também 
contribuir com a preservação da memória institucional da 
Matemática (LEITE, 2013, p. 41).

A proposição do eixo se justificava ainda em função do inte-
resse por acervos históricos de instituições escolares, por reco-
nhecer sua importância para a produção em História da Educação 
Matemática e para o fortalecimento de elos entre diferentes gera-
ções de participantes da comunidade escolar. Concordamos com 
Vidal quando afirma que a preservação desses materiais, docu-
mentos e objetos das práticas escolares cotidianas

[...] não serve apenas a uma escrita sobre a escola (no bojo de 
pesquisas historiográficas ou não), mas atende aos interesses 

“investigações sobre o Currículo de Matemática”; “tecnologias e ensino 
de Matemática”; e “práticas escolares/memória institucional”.
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de construção de vínculos entre os fazeres atuais e pretéritos no 
interior da escola, por parte dos professores, professoras, alu-
nos e alunas, de maneira a constituir o arquivo escolar [...] em 
um lugar de memória (VIDAL, 2005, p. 23).

Nesse sentido foi que se construiu, no âmbito do PIBID-
UFPel, uma prática não disciplinar ligada à História da Educação 
Matemática que, no entender do grupo de professores envolvi-
dos, poderia contribuir com a formação de professores de mate-
mática. Tratou-se de uma tentativa de transformar espaços que 
conservavam indícios de práticas de ensino e aprendizagem de 
matemática, nas duas instituições mencionadas, em lugares de 
memória (NORA, 1993), pretendendo integrar, inclusive, outros 
participantes da comunidade escolar.

A respeito das contribuições dos lugares de memória para a 
formação de professores de matemática, já foi possível concluir 
anteriormente (RIOS, 2015) que um primeiro ganho seria o con-
tato mais direto com uma escola em si, sendo seus arquivos os 
mediadores de práticas profissionais (e não apenas pedagógicas) 
de outros professores que ali atuaram. 

Além disso, seria uma oportunidade de se confrontarem 
com traços de uma cultura escolar, que vão desde a estrutura 
física até vestígios relacionados com práticas de apropriação de 
propostas pedagógicas. Avançando nas possibilidades de ganho 
com tal aproximação, estão aquelas que são disparadoras de refle-
xões relacionadas com diferentes papeis atribuídos à profissão, à 
matemática e, até mesmo, à escola em certos contextos históricos, 
incluindo as estratégias de regulação da prática docente (RIOS, 
2015).
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Não há dúvida de que outras tantas questões ainda podem 
ser disparadas a partir de um estreitamento das relações entre os 
lugares de memória escolares e as instituições formadoras de pro-
fessores, se considerarmos que o contato dos licenciandos com 
documentos escolares, objetos antigos da escola e memórias de 
seus personagens, podem permitir

[...] não apenas a percepção dos conteúdos ensinados, a partir 
de uma análise dos enunciados e das respostas; mas o enten-
dimento do conjunto de fazeres ativados no interior da escola. 
Assume destaque, por exemplo, a maneira como o espaço grá-
fico da página de exercício, do caderno ou da prova é orga-
nizado; utilizando-se de formulas indicativas de início ou 
encerramento de atividades ou dia letivo; definindo uma hie-
rarquia de saberes... [...] esses objetos culturais e muitos outros, 
individuais e coletivos, necessários ao funcionamento da aula 
trazem as marcas da modelação das práticas escolares, quando 
observados na sua regularidade. Mas portam índices das sub-
versões cotidianas a esse arsenal modelar, quando percebidos 
em sua diferença, possibilitando localizar vestígios de como 
os usuários lidam inventivamente com a profusão material da 
escola e das mudanças, às vezes imperceptíveis, que impetram 
nessas mesmas práticas escolares (VIDAL, 2005, p.16-17).

Na prática, a proposta se mostrou bastante problemática, em 
função da tarefa indicada por Vidal (2005) de transformar “arqui-
vos mortos” em “arquivos históricos”, de modo que pudessem ser 
integrados ao “arquivo corrente”. Isso possibilitaria, efetivamente, 
que os documentos pudessem ser utilizados em uma aproximação 
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entre as instituições escolares e o Curso de Matemática da UFPel, 
como elementos problematizadores na formação de professores.

Em ambas instituições de ensino em que atuaram os pibi-
dianos ligados ao eixo temático “práticas escolares/memória 
institucional”, os acervos não se encontravam em condições ade-
quadas de conservação e não estavam, até o momento, devida-
mente organizados e catalogados.

A dificuldade de aproximação entre as escolas e a univer-
sidade também deveu-se à pouca familiaridade dos licencian-
dos com temas relacionados à cultura escolar e à preservação 
documental. Foi bastante complexa a formação dos alunos para 
colaborarem com as etapas de identificação, higienização e orga-
nização do acervo existente nas instituições escolares participan-
tes. Para formação relacionada aos processos de conservação e 
higienização, foram realizadas algumas oficinas com a muse-
óloga, doutoranda à época, a professora Dra. Vanessa Barrozo 
Teixeira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Inicialmente, prevíamos ao projeto a duração de quatro 
anos estabelecida pelo edital (dois anos com renovação automá-
tica por igual período). No entanto, a partir do final de 2015 o 
projeto passou por uma gradativa redução do número de bolsis-
tas, tendo se reduzido de 48 para 16 o total de alunos oriundos 
da Licenciatura em Matemática. A instabilidade enfrentada pelo 
Programa fez com que um grupo considerável de alunos buscasse 
outras alternativas, dadas as frequentes ameaças de seu encerra-
mento, sofridas durante todo o ano de 2016. Dadas essas con-
dições, não foi possível cumprir parte da proposta inicial, o que 
foi bastante frustrante para todos os participantes do projeto e 
para as instituições escolares que reconheciam a contribuição que 
estava sendo construída. Apesar disso, ainda que não tenha sido 
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possível desenvolver a proposta completamente, parte dos objeti-
vos puderam ser cumpridos.

No CMP conseguiu-se realizar a higienização de todo o 
acervo documental, não apenas o da matemática, organizando-o 
em ordem cronológica e colaborando com parte da catalogação 
do acervo considerável que está preservado. Além dos pibidianos 
da Matemática, para essas atividades tivemos a parceria de um 
projeto de pesquisa existente da UFPel, sob a coordenação da pro-
fessora Giana L. do Amaral, do campo da História da Educação. 
Ademais, vale registrar que o CMP conta com um museu pró-
prio, o Museu do Colégio Pelotense (ROSA, 2014), expressão do 
esforço e compromisso da Instituição em preservara memória 
institucional. Tal condição facilitou consideravelmente as nego-
ciações e a viabilização do trabalho dos pibidianos.

Na outra escola em que tínhamos iniciado a tentativa de cola-
borar com a constituição de um acervo histórico, o IEEAB, não 
foi possível avançar significativamente no tratamento “arquivo 
morto”, tendo sido possível, à época, apenas localizar e identifi-
car alguns documentos referentes à matemática. Atualmente, o 
IEEAB integra o conjunto de instituições que estão sendo anali-
sadas pelo projeto “Estudar para Ensinar: práticas e saberes mate-
máticos nas escolas normais do Rio Grande do Sul (1889-1970)” 
(BÚRIGO et al., 2016), o que poderá viabilizar a organização 
desse acervo em futuras ações.

No que se refere ao objetivo do eixo, o de “propiciar a inser-
ção dos participantes em reflexões relacionadas à cultura escolar, 
suas problemáticas e o contexto em que a matemática vem sendo 
realizada” (LEITE, 2013, p. 41), enquanto durou esse subprojeto 
do PIBID foi possível contar com a motivação dos licenciandos. 
Essas ações provocaram reflexões sobre as práticas educacionais 
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da matemática em perspectiva histórica ligadas às duas institui-
ções, fosse pelo acesso e tratamento dos documentos, fosse pela 
leitura de referências da História da Educação e da História da 
Educação Matemática, que faziam parte da dinâmica de funcio-
namento do Programa.

Tais provocações produziram, como fruto, diversos tra-
balhos de pibidianos relacionados à História da Educação 
Matemática apresentados em importantes eventos da área, inclu-
sive no II Congresso Ibero-americano de História da Educação 
Matemática, realizado em Belém, em 2015.

As provocações relativas à cultura escolar e à História da 
Educação Matemática estimularam os licenciandos participan-
tes do eixo temático “práticas escolares/memória institucional” 
de modo que alguns deles se direcionaram, após a conclusão da 
Licenciatura, para realização de pesquisas nesse campo em seus 
mestrados. Desses, está se desenvolvendo uma dissertação de 
mestrado a partir de pesquisa no acervo do Museu do CMP e 
outra a partir do arquivo do IEEAB.

Algumas considerações
Os quatro casos aqui apresentados evidenciam possibili-

dades de trabalho não disciplinar praticadas por estes pesquisa-
dores em diferentes regiões e instituições do país. O que os une 
aqui, para além dos objetivos deste texto, é a perspectiva de que 
ao envolver pessoas de diferentes idades e contextos em torno 
de projetos vinculados à História da Educação Matemática, está-
-se a produzir um interessante e potente espaço de produção de 
conhecimento, de reconhecimento de sua própria historicidade 
e da problematização como um exercício do pensamento. Esta 
última é potente em si como movimento em torno da produção 
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de conhecimento sobre a construção/encaminhamento de uma 
inquietude, um confronto, um estranhamento, como algo que 
se distancia do reconhecimento. Historicidade é aqui tomada 
como o caráter do que é histórico, o que, em uma perspectiva 
cultural, indica a necessidade de compreender algo, o outro e a 
si mesmo como produtores de histórias/produções históricas, ou 
seja, como algo impossível de ser compreendido sem considerar 
as condições que possibilitam sua própria produção.

Consideramos estes fatores fundamentais a uma formação 
pela e para a História ou História da Educação Matemática, assim 
como aqueles diretamente ligados aos temas de interesse dessa 
área. O trabalho com diferentes fontes como acervos documen-
tais, conversas e entrevistas criam possibilidades interessantes de 
estranhamentos sobre escola, educação, matemática, formação, 
formação de professores... em diferentes comunidades, regimes 
de ação, tempos. O modo como esses estranhamentos são pro-
duzidos ou trabalhados nas diferentes faixas etárias varia, assim 
como o interesse de estudo, mas certamente este texto contribui 
ao apresentar algumas das trajetórias construídas por esses três 
pesquisadores. 

Importante é ressaltar que os exercícios aqui apresentados 
não o foram com o intuito de forjar caminhos a serem segui-
dos, até porque estes foram construídos para responder a ques-
tões que eram nossas em um dado momento e não as do leitor. 
Desse modo, caberia explicitar que esses quatro casos tratam do 
que pode a História da Educação Matemática como condutora de 
ações em nossa atuação como docentes/pesquisadores, abrindo-
-se à leitura de forma a compor com as ações futuras e/ou em 
andamento dos leitores o que pode esse campo em espaços não 
disciplinares.
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Considerações iniciais
Chega-se ao III ENAPHEM e como nos dois primei-

ros eventos, o presente capítulo tem a intenção de caracterizar 
e retratar os trabalhos apresentados e publicados nos Anais do 
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desse evento, sempre que possível em diálogo com a produção 
anterior. Intenta-se ainda, mesmo que como um primeiro exer-
cício, mergulhar nos textos e realizar uma análise crítica sobre 
como os respectivos trabalhos das sessões coordenadas se apre-
sentam e entendem o processo de produção de conhecimento 
científico. Vale, desde já, destacar o reconhecimento do espaço 
das sessões coordenadas como de trabalhos predominantemente 
em desenvolvimento, e assim sendo, como designado no livro do 
II ENAPHEM, um laboratório de pesquisa, sem a pretensão de 
revelar resultados finalizados de pesquisa ou sistematizações de 
grandes projetos. Ressalta-se, ainda, como apontado por Miguel 
(2014), que a análise ora apresentada considera as normas ado-
tadas pela comissão organizadora do III ENAPHEM, e, portanto, 
não são transferíveis ou generalizáveis para outros contextos.

Retoma-se o primeiro livro produzido a partir dos Anais do 
I ENAPHEM (VALENTE, 2014) e em suas conclusões, um dos 
coordenadores do evento, o pesquisador Wagner Valente constata 
que “o crescimento de pesquisas que envolvem história da educa-
ção matemática é um fato” (2014, p. 327). Uma vez mais, no livro 
referente ao II ENAPHEM (GARNICA, 2016a), Valente afirma: 
“é inegável que assistimos hoje ao surgimento de um movimento 
da história da educação matemática. E por movimento entenda-
-se uma grande mobilização de pessoas em torno de um mesmo 
fim” (p. 11). Finalmente, Dassie e Costa (2016), nos Anais do III 
ENAPHEM, reiteram o crescimento da produção de pesquisa em 
história da educação matemática e a constituição do campo, res-
saltando dois marcos importantes: a criação da revista científica 
HISTEMAT – Revista de História da Educação Matemática51 em 

51 http://histemat.com.br/ 
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2015 e do GT-15 de História da Educação Matemática na SBEM52 
durante o ENEM de 2016. Pode-se dizer que há um consenso 
no que diz respeito ao crescimento, movimento e caminhar de 
pesquisadores que se debruçam sobre o passado do ensino de 
matemática.

De outra parte, no que diz respeito ao processo de produ-
ção dos textos em história da educação matemática, a avalia-
ção é mais complexa. Valente (2014) problematiza o processo 
de produção do conhecimento científico na obra decorrente do 
I ENAPHEM53, toma Blanckaert (2006)54 como referência para 
explicar o conceito de especificidade. De acordo com o autor, em 
meados do século XIX, a fragmentação da produção científica 
gerou a especialização, considerada como indispensável para ino-
vação e produção de novos conhecimentos. Porém, a especifici-
dade representada pela divisão do conhecimento levou em conta 
uma distribuição dos objetos a conhecer, sob a ótica da fenome-
nologia e assim, a especificidade estava a serviço de um modo 
de abarcar a realidade, sem procedimentos de problematização 
científica, como hoje se entende:

De modo geral, a pesquisa profissional atual é balizada por 
marcos disciplinares que dizem respeito muito menos a seu 
projeto de conhecimento e muito mais à suas modalida-
des de enquadramento: seu lugar no ensino superior, suas 

52 http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/grupo-de-trabalho/
gt/gt-15 

53 O texto é intitulado Por uma história da educação matemática como 
disciplina científica. A discussão sobre a pertinência ou não da história da 
educação matemática como disciplina é objeto de reflexão.

54 BLANCKAERT, C. Le système des sciences à l´heure du espécialisme 
(XIXe.-Xxe. Sicèle). IN: BOUTIER, J.; PASSERON, J.C.; REVEL, J. (dir.) Qu´este-
ce qu´une discipline? Paris: Éditions de L´École des Hautes em Sciences 
Sociales, 2006.
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instituições e publicações de referências, suas normas técnicas 
(BLANCKAERT, 2006). Os diferentes campos científicos, dis-
ciplinares, não constituem, portanto, especialidades. Têm outra 
natureza (VALENTE, 2014, p. 328).

Em síntese, Valente (2014) distingue a especificidade – fatias 
recortadas da realidade e produção científica atual – e construção 
teórica de objetos de pesquisa. Seguindo em sua reflexão, o autor 
advoga que o caminho a trilhar é o de transformar-se da con-
dição de especialidade para a plenitude de um campo científico, 
erigindo para a constituição de 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 aparên-
cia fenomenológica [...] – para a construção teórica de objetos de 
conhecimento” (p. 330). E explica, a partir de Borba e Valdemarin 
(2010)55, a diferença entre real empírico e objeto teórico: “o real 
empírico não é o objeto do 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” (BORBA, VALDEMARIN, 
2010 apud VALENTE, 2014, p. 330).

Neste sentido, Valente (2014) defende a elaboração de pro-
blemáticas de pesquisas para além dos objetos fenomenais. De 
acordo com o pesquisador, não se deve ampliar as temáticas para 
abarcar o real, tendo em vista a consolidação do campo, a origi-
nalidade que conta para o campo científico está na elaboração de 
problemáticas de pesquisa, nas palavras de Valente, “temáticas a 
cada tempo mais sofisticadas levam à elaboração de problemas de 
pesquisa mais e mais afastados dos objetos fenomenais” (p. 330).

55 BORBA, S.; VALDEMARIN, V.T. A construção teórica do real: uma ques-
tão para produção do conhecimento em educação. Currículo sem 
Fronteiras, v.10, n.2, p.23-37, jul/dez., 2010.
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O título do livro sobre o II ENAPHEM – Pesquisa em histó-
ria da educação matemática no Brasil: sob o signo da pluralidade 
– traz novos indicativos, cujo foco encontra-se na pluralidade, ou 
seja, na multiplicidade de pesquisas sob a rubrica história da edu-
cação matemática. Na introdução da obra, Valente (2016) con-
sidera que os capítulos O ENAPHEM e a História da Educação 
Matemática no Brasil: comemorar, pertencer, problematizar de 
Maria Laura Gomes, ENAPHEM o livro: memórias da pele de 
uma comunidade de Antonio Miguel e O nacional e o local nas 
mesas-redondas submetidas ao II ENAPHEM: das problematiza-
ções propostas e provocadas de Luzia de Souza e Heloisa da Silva 
buscam responder a questão: que bases teórico-metodológicas 
possibilitam a construção de problemáticas originais definidores 
do campo científico história da educação matemática? A tentativa 
de encontrar respostas revela uma certa variedade de escolhas, 
que podem ser entendidas como uma diversidade de abordagens, 
o que endossa e ratifica o título da obra.

Prosseguindo nas considerações iniciais da obra, Valente 
(2016) caracteriza os capítulos A institucionalização da História 
da Educação Matemática de Arlete Brito e Maria Ângela Miorim e 
Sessões Coordenadas do II ENAPHEM: um laboratório de pesquisa 
em ação de Célia Leme, Claudia Frizzarini e Deoclecia Trindade 
como inventários cronológicos. De acordo com o autor, os resul-
tados apresentados nos dois capítulos constituem base funda-
mentais para novos estudos, por retratarem “a empiria do que se 
tem até o presente momento em termos de estudos sobre história da 
educação matemática. Tais inventários cronológicos, no entanto, 
não revelam problemáticas de pesquisa, revelam temáticas abor-
dadas” (p. 16). Valente considera ainda a dificuldade de realizar 
uma análise das problemáticas de pesquisas originais da história 
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da educação matemática, assim como salienta que persiste como 
desafio, a ultrapassagem de objetos de pesquisa tomados do real 
empírico para a construção teórica desses objetos.

A crítica aos inventários produzidos apontada por Valente 
(2016) julga que o elenco de temáticas tratadas na história da 
educação matemática cria uma grade a partir da qual escapam as 
problemáticas de pesquisa, deixa de reter e identificar os estudos, 
que mesmo que em número pequeno, trazem objetos teóricos 
postos originalmente pelo campo. Como um novo desafio, pro-
põe uma segunda ultrapassagem: ao invés de cronologias, cons-
truir a periodicidade, e esclarece as suas diferenças:

uma cronologia remete ao percurso dos eventos ao longo do 
tempo, registrado segundo uma ordem linear [...]. Nela, por 
exemplo, todos os trabalhos e pesquisas têm o mesmo peso 
relativo, diferem por situarem-se mais próximos do tempo 
atual ou mais distantes dele. Uma periodização aponta para 
um processo analítico de construção de categorias que revelem 
tempos na história, não atrelados à sequencia linear de duração 
cronológica. Os trabalhos e pesquisas sobre história da educa-
ção matemática não têm peso relativo igual. Alguns avançam 
em verdadeiras problemáticas de pesquisa, na construção de 
objetos teóricos, dando mostras de que há problemas origi-
nais. Outros, perdem-se na empiria dos ensinos de matemá-
tica, confundindo temas de pesquisa com objeto de pesquisa 
(VALENTE, 2016, p. 17).

A retomada das considerações, análises e críticas identifica-
das nas obras referentes as duas primeiras edições do ENAPHEM 
se fazem necessárias para justificar e esclarecer o propósito do 
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presente capítulo, como já dito e que se recupera, uma vez mais: 
mergulhar nos textos das sessões coordenadas do III ENAPHEM 
e realizar uma análise crítica sobre como os respectivos trabalhos 
se apresentam e entendem o processo de produção de conheci-
mento científico. Claro está que não se tem a intenção de criar 
uma periodização a partir de trabalhos apresentados nas sessões 
coordenadas, mas busca-se identificar trabalhos que, conside-
rando seu estágio de desenvolvimento, indiquem ou apontem 
problemáticas de pesquisa, expressos na perspectiva de elaborar 
questões mobilizando aportes teóricos enunciados e justificados. 
Por outra parte, sinalizam-se fragilidades ou lacunas encontradas 
em estudos nos quais predominam a descrição de documentos e 
vestígios do passado.

* * * 

O processo de análise dos trabalhos partiu, primeiramente, 
de uma leitura de todos os sessenta e sete trabalhos publicados 
nos Anais do III ENAPHEM, na modalidade comunicação cien-
tífica e a realização de uma síntese analítica de cada um deles. 
Outras leituras poderiam ser feitas, considerando o sentido desse 
exercício dado em Garnica e Souza (2012) em relação à noção de 
fonte e documento:

[...] não cuidamos de a todo o momento diferenciar fontes de 
documentos, mas essa diferenciação traz, em si, um elemento 
fundamental que deve ser ressaltado: o que importa é a leitura, 
os significados que atribuímos às coisas e não propriamente 
as coisas (em outras palavras, podemos afirmar que as coisas 
nada são se não damos conta dela). Isso, por sua vez leva alguns 
autores a afirmar que um texto, em si, não existe: o que faz com 
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o que o texto exista é a atividade de lê-lo, a ação de atribuir 
significado a ele: o texto é a criação de uma leitura. Sem a lei-
tura, um livro, por exemplo, é um conjunto de folhas com sinais 
gráficos registrados nelas. [...] uma fonte [...] é sempre criada, 
independente de estar disponível ou não, pois é a leitura (e o 
leitor) que a faz dizer alguma coisa, é o leitor, no ato da leitura, 
que atribui significado à fonte, que a faz “falar”, tornando-a 
documento (GARNICA; SOUZA, 2012, p. 28 e 30)56.

Acrescenta-se ainda, os dizeres de Márcia Abreu acerca da 
análise sobre as maneiras de ler, em especial a corporalidade dos 
leitores. Para a autora, Roger Chartier: 

Propõe uma história da leitura que seja uma história dos dife-
rentes modos de apropriação do escrito no tempo e no espaço 
– seja ele físico ou social -, tomando-se por referência a ideia 
de que a leitura é uma prática criativa e inventiva (o sentido 
desejado pelo autor não se inscreve de maneira direta no leitor) 
resultante do encontro das maneiras de ler e dos protocolos de 
leituras inscritos no texto (ABREU, 2011, p.11).

56 Chartier (1990) considera os atos de leituras como uma coleção indefi-
nida de experiências irredutíveis umas às outras. Transformar em tensão 
operatória aquilo que poderia surgir como uma aporia inultrapassável é 
o desígnio, a aposta, de uma sociologia histórica das práticas de leitura 
que tem por objetivo identificar, para cada época e para cada meio, as 
modalidades partilhadas do ler – as quais dão formas e sentidos aos ges-
tos individuais -, e que coloca no centro da sua interrogação os proces-
sos pelos quais, face a um texto, é historicamente produzido um sentido e 
diferenciadamente construída uma significação (p. 121). Antonio Miguel, 
por exemplo, faz uma leitura das comunicações científicas apresenta-
das no I ENAHPHEM e interroga “como e com quem os pesquisadores 
brasileiros vêm travando diálogo para o desenvolvimento das pesquisas 
no campo da história da educação matemática” (MIGUEL, 2014, p.117), 
sistematizando esta ação a partir de Campos Dialógicos Referencias. 
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A partir da leitura dos autores do presente texto, foi possível 
construir uma síntese do conjunto de comunicações coordenadas 
publicado nos Anais do III ENAPHEM. Neste processo, algumas 
perspectivas se evidenciaram na prática criativa dos autores e 
nortearam a estrutura do capítulo. É importante esclarecer que 
o caminho percorrido não levou em conta o nível da pesquisa 
em questão – iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-
-doutorado – nem a fase apresentada – inicial, em andamento ou 
finalizado57. 

* * *

Incialmente, recupera-se a questão de que, apesar de con-
siderarmos a história da educação matemática como um campo 
científico em construção e consolidação, já há um número signi-
ficativo de produções, evidenciado por diversos estudos. A aná-
lise quantitativa de teses e dissertações produzidas entre 1984 e 
2011 realizada por Brito e Miorim (2016) e publicada no livro 
referente ao II ENAPHEM é um exemplo, entre outros que se 
poderia citar que testemunha a quantidade relevante de pesqui-
sas: “o período de 2003 e 2011 se caracterizam por uma produção 
regular, com tendência crescente, que se consolida a partir de 2007, 
com uma quantidade maior ou igual a dez trabalhos defendidos em 
todos os anos” (2016, p. 79).

Desta maneira, espera-se de um trabalho apresentado nas 
sessões coordenadas de um evento científico, mesmo que em está-
gio inicial, que ocorra um diálogo com os estudos já realizados 

57 Vale destacar que muitos dos autores dos trabalhos das sessões coorde-
nadas se identificam como mestrandos ou doutorandos, e, neste senti-
do, poder-se-ia conjecturar que o trabalho apresentado no evento seja 
parte integrante do projeto de pesquisa em andamento, entretanto os 
autores não explicitam se o estudo em foco se articula ao mestrado ou 
doutorado em curso.
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sobre a temática específica, de acordo, é claro, com os devidos 
interesses dos pesquisadores. Trata-se de considerar a produção 
como coletiva e em constante movimento, como enfatiza Barros, 
pois “ninguém inicia uma reflexão científica ou acadêmica a partir 
do ponto zero. O mais comum é iniciar qualquer trabalho ou esforço 
de reflexão científica a partir de conquistas ou questionamentos 
que já foram levantados em trabalhos anteriores” (BARROS, 2005, 
p. 54). A constituição de um diálogo não se refere aos casos em 
que se observa apenas o anúncio de outros textos que possam 
estar relacionados direta ou indiretamente com tal produção, 
como um procedimento mecanizado da prática de pesquisa e 
bem localizado no texto, mas deve ser visto como um dos movi-
mentos analíticos. Nesse sentido, questiona-se como estão sendo 
mobilizadas as referências a outras pesquisas do campo da histó-
ria da educação matemática?

Como exemplo, no trabalho O ensino de desenho para 
o trabalho industrial: o traçado de uma pesquisa histórica, cujo 
objetivo é apresentar e discutir os primeiros apontamentos de 
uma pesquisa de doutorado a respeito do ensino de desenho 
enquanto um dispositivo técnico-industrial na metade do século 
XX, especificamente em Santa Catarina, as autoras Kuhn e Flores 
anunciam uma abordagem diferenciada a partir de uma lista de 
trabalhos sobre o ensino de desenho. Para as autoras,

A história do ensino de desenho na educação brasileira, já foi 
investigada como temática em algumas pesquisas, a saber: 
Doria (2004), Machado (2011), Nascimento (1994, 1999), 
Trinchão (2008) e Zuin (2001). A pesquisa que ora pretende-
mos diferencia-se por tratar-se de uma abordagem que irá dis-
cutir como e em que condições esse ensino estabeleceu-se na 
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preparação do trabalho industrial em Santa Catarina. (KUHN, 
FLORES, 2016, p. 342).

O trabalho de Souza (2016), Programas de ensino, revistas 
pedagógicas e orientações aos professores sobre problemas aritmé-
ticos (1890-1911), tem por objetivo apresentar resultados par-
ciais da pesquisa de mestrado em andamento. Busca indicações 
para utilização de problemas no estudo de aritmética, analisando 
programas paulistas de 1894 e 1905 e orientações veiculadas em 
revistas paulistas de 1890 a 1911. Sem realizar uma revisão biblio-
gráfica exaustiva, observa-se na introdução do texto, a referência 
a autores que também investigaram a temática da pesquisa e que 
consideraram “o mesmo referencial teórico-metodológico”.

[...] poucas investigações acerca dos problemas aritméticos 
foram realizadas por outros grupos, que tivessem o mesmo 
referencial teórico-metodológico, o que se observa nas buscas 
em diferentes bancos de teses das universidades. Em estudos 
realizados pelo GHEMAT produziram-se alguns artigos, dis-
sertações e capítulos de livros que tratam sobre esta temática. 
Entretanto todos estes estudos [Carvalho et al (2016), Marques 
(2013) e Bertini (2016)] privilegiam um período de transição 
entre as ideias do método intuitivo e o movimento escolano-
vista que ocorre entre as décadas de 1920 e 1940. Percebemos 
que há uma lacuna no que tange como eram abordados esses 
problemas em tempos onde a vaga pedagógica era a do método 
intuitivo e que aparecia tanto nos programas, quanto nas revis-
tas e manuais escolares (SOUZA, 2016, p. 719-720).
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Um terceiro trabalho que se toma como exemplo, é o de 
Prado e Gonzales (2016) que estuda a formação de professo-
res nas FATECs – Faculdades de Tecnologia do Estado de São 
Paulo. Insere-se no projeto do GHOEM, “Mapeamento da forma-
ção e atuação de professores que ensinam/ensinaram matemática 
no Brasil” e apresenta uma breve síntese de alguns trabalhos já 
desenvolvidos no referido projeto:

Muitos desenhos já foram realizados [Marins (2003), Marins-
Salandim (2007), Fernandes (2011) e Baraldi e Gaertner (2013)] 
e compõem o mapa atual desenhado por um grupo que se pro-
põe criar ações que tanto orientem quanto desorientem mas, 
acima de tudo, se propõe a registrar as transformações nas pai-
sagens da formação e atuação dos professores de Matemática 
no nosso país (PRADO, GONZALES, 2016, p. 973-974).

Mesmo tendo o foco nas FATECs de São Paulo, as autoras 
apresentam os resultados já encontrados na formação de profes-
sores em outras regiões do Brasil e em outras instituições, como 
de escolas rurais ou ensino técnico agrícola. Permite ainda ao lei-
tor, ter uma dimensão do projeto maior ao qual a pesquisa se filia. 

Os três exemplos expostos e comentados indicam diferentes 
maneiras de estabelecer diálogo entre a pesquisa comunicada e os 
estudos já desenvolvidos e, mesmo que em dimensões distintas, 
tal forma de condução corrobora com a manutenção da organici-
dade de cada um dos textos.

Além de chamar exemplos para explicitar as vertentes que 
emergiram da síntese analítica dos trabalhos, realizar-se-á uma 
discussão sobre fragilidades identificadas. Pode-se dizer que os 
exemplos selecionados e citados acima constituem minoria dos 
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trabalhos analisados, pois a grande maioria deles exibe direta-
mente o problema de pesquisa ou o objetivo do estudo, sem fazer 
menção a outros estudos que abordem temáticas similares ou até 
o mesmo objeto de investigação. 

Em síntese, o diálogo com a produção da área – conside-
rando estudos que estejam no âmbito da história da educação 
matemática – foi pouco mobilizado no conjunto dos trabalhos 
apresentados. Tal constatação nos instiga a refletir sobre a neces-
sidade e possibilidades de mobilizações mais aprofundada e efe-
tiva nos trabalhos científicos, como considera Garnica (2015):

Faz parte dessa tematização sobre metodologia a necessidade 
de evitar efetivar pesquisas e seguir protocolos prontos-à-mão, 
num ritual que é mais acomodação que criação. É necessário 
criar, de forma legítima e argumentada, processos e protocolos 
novos para que os objetos das pesquisas possam ser conheci-
dos, mais do que meramente reconhecidos. Mesmo a mobili-
zação de procedimentos e fundamentações já conhecidos – o 
trânsito de abordagens de uma pesquisa a outra – exige coteja-
mento, exige problematização, é muito mais que mera reprodu-
ção. Eu posso, é claro, criar formas de aproximação com o novo 
a partir do que já vi, do que já foi exercitado por outros pesqui-
sadores em outras pesquisas. Mas esse processo não deve ser 
mecanizado: também ele exige aquela reflexão metodológica 
que aponta vantagens e desvantagens, mostra limites e indica a 
possibilidade e a potencialidade de transgressões (GARNICA, 
2015, p.116).

Acrescenta-se, ainda, que a atenção especial para o diá-
logo com outros estudos da área é um elemento a corroborar no 
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avanço da produção científica, tendo em vista a análise de Valente 
(2014) já mencionada, que advoga a necessidade de sofisticar as 
temáticas para a elaboração de problemas de pesquisas originais 
e mais afastados dos objetos fenomenais.

A síntese dos trabalhos indica também que a maioria dos 
trabalhos publicados nos Anais do III ENAPHEM faz referên-
cia a alguma teoria ou suporte metodológico que sustentam as 
pesquisas, a partir de indicações a autores e conceitos que sub-
sidiam as análises a serem desenvolvidas. Parece ser uma marca 
importante para os trabalhos aprovados para comunicação oral 
do evento a presença de uma filiação teórica-metodológica, de 
maneira explícita no texto e em grande medida, nas páginas ini-
ciais do trabalho ou até mesmo no título da proposta. Destaca-se 
a seguir, alguns textos com mobilizações significativas.

O trabalho Possibilidades de compreensão das indicações 
metodológicas para o ensino de matemática na escola primária da 
primeira metade do século XX: estudo exploratório de uma obra 
da biblioteca pessoal de Alda Lodi de Amorim e Gomes (2016) 
expressa um primeiro movimento da pesquisa de mestrado, que 
propõe o estudo das indicações metodológicas para o ensino de 
matemática em livros publicados na primeira metade do século 
XX. O objetivo da comunicação proposta é explorar as potencia-
lidades de análise de livros referentes à educação e das marcas 
de leitor neles encontradas, focalizando a obra Democracy and 
Education de John Dewey adquirida por Alda Lodi em 1929. Para 
tanto, os autores fazem referência as cinco dimensões por Cellard 
(2008): “contextos de produção do documento, o autor ou os auto-
res; a autenticidade e a confiabilidade do texto; a natureza do 
texto; os conceitos-chave e a lógica interna do texto” (AMORIM, 
GOMES, 2016, p. 211). Observa-se, como dado em Darton (2010, 
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p. 169 e p.176) que “nossa relação como tais textos não pode ser 
a mesma dos leitores do passado” e que “o estudo das bibliote-
cas particulares tem a vantagem de ligar o ‘que’ com o ‘quem’ da 
leitura”.

No item “Exploração inicial da obra: Democracy and 
Education, de John Dewey”, os autores analisam a referida obra a 
partir de cada uma das cinco dimensões. A seguir, o texto passa a 
analisar as marcas feitas por Alda no interior do livro e seleciona 
para comentar aqueles de um capítulo em particular – Interest 
and Discipline, trazendo ao leitor as partes do capítulo que Alda 
fez marcas, concluindo que a discussão central destacada pela lei-
tora é sobre como estimular o interesse dos alunos, finalizando 
com questões para a continuidade da pesquisa, como a ausência 
de marcas de leitor na última parte do capítulo. As mobilizações 
praticadas nesse texto nos indicam, como referido por Darnton 
(2010), que

[...] há de ser possível desenvolver uma história, bem como uma 
teoria da reação do leitor. Possível, mas não fácil, pois os docu-
mentos raramente mostram os leitores em atividade, mode-
lando o sentido a partir dos textos, e os próprios documentos 
também são texto, o que requer interpretação (DARTON, 
2010, p. 171).

O artigo dá a conhecer um referencial para análise e o mobi-
liza no decorrer do texto, de modo que o trabalho contribui “não 
somente para a pesquisa” que eles empreendem, “mas como 
também para investigações futuras com este tipo de material” 
(AMORIM, GOMES, 2016, p. 211).
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O segundo artigo que selecionamos é de Silva (2016) inti-
tulado Os saberes aritméticos para formar o professor primário no 
Paraná: entre um conteúdo disciplinar e profissional (1920) e tem 
por objetivo apresentar qual a Aritmética que esteve proposta 
para formar o professor primário no Paraná.

Na realização da análise proposta, a autora toma os autores 
Hofstetter e Schneuwly (2009)58 para compreender o processo de 
formação de professores mostrando que os saberes para formar 
os professores oscilam entre saberes a ensinar e saberes para ensi-
nar e explica ao leitor o que se entende por tais conceitos:

saberes para ensinar todos aqueles saberes que são mobilizados 
para o trabalho do professor ao ensinar um conteúdo, ou no 
processo educativo em geral, a saber: Psicologia da Educação, 
História da Educação, Metodologia do Ensino de Aritmética, 
Pedagogia, Didática Especial e tantos outros. Entende-se, de 
outra parte, por saberes a ensinar o objeto da aprendizagem, no 
nosso caso, os saberes aritméticos (e tantos outros, português, 
geografia, história etc.) que o professor precisa ensinar aos alu-
nos (HOFSTETTER, SCHNEUWLY, 2009) (SILVA, 2016, p. 
223-224).

A partir da análise de um relatório apresentado ao secretá-
rio do estado do Paraná de 1921 e do documento Bases educativas 
para a organização da Nova Escola Normal Secundária do Paraná 
de 1923, a autora vai ao longo do texto mobilizando trechos dos 

58 HOFSTETTER, R.; SCHNEUWLY, B. Introduction. Savoirs en (trans)
formation. Au coeur des professions de l’enseignement 
et de la formation. In: HOFSTETTER, R. et al. Savoirs 
en (transformation), Raisons éducatives. Bruxelas : De Boeck, 2009. p. 7 
– 40.
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documentos e analisando-os segundo os conceitos de saberes a 
ensinar e saberes para ensinar de Hofstetter e Schneuwly. Nas 
considerações finais, Silva (2016) afirma que a formação do pro-
fessor primário em questão, do Paraná, tinha como referência os 
saberes a ensinar, entretanto, oficializa-se a demanda por saberes 
para ensinar os saberes aritméticos, com a inserção das discipli-
nas de Metodologia e Prática Profissional, mesmo sem se consti-
tuir como referência para a formação de professores.

A análise de Silva (2016) vem reiterar o estudo desenvolvido 
por Borer (2017) que ressalta a tensão existente na formação no 
modelo normal de formação de professores para o ensino primá-
rio entre “a missão de assegurar a melhor formação geral possível 
e sua vocação profissional” (BORER, 2017, p. 180).

Outro exemplo é o trabalho Dos Estados Unidos para o 
Brasil: as referências da Arithmética Primaria de Antonio Trajano 
(final do século XIX) que visa responder à questão: Quais indica-
ções metodológicas dos livros didáticos estadunidenses podem 
ser lidas na Arithmetica Primaria de Trajano? O autor analisa a 
obra a partir dos pressupostos de Choppin que indica “a aná-
lise da literatura escolar necessita então que seja levado em conta 
os contextos nos quais ela é concebida, produzida e difundida, 
mais também utilizada e recebida” (CHOPPIN, 2011, p. 19 apud 
OLIVEIRA, 2016, p. 901). Neste sentido, o trabalho apresenta o 
autor, sua trajetória de vida e profissional, relações com os EUA, 
assim como o contexto político do Brasil no final do século XIX, 
a partir de análises de jornais da época. Exibe também um gráfico 
com indicativos de circulação da obra em vários estados brasilei-
ros e finalmente compara os livros didáticos dos Estados Unidos 
que são apropriadas por Trajano no Brasil. Nas considerações, 
Oliveira conclui que:
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Antonio Trajano fez uma leitura didático-pedagógica dos livros 
escolares americanos para compor o best-seller da Aritmética 
do curso primário brasileiro. No aspecto didático, destaca-se a 
sistematização dos saberes escolares para dar a instrução arit-
mética aos principiantes. No nível pedagógico, evidenciam-se 
as apropriações de algumas diretrizes da pedagogia moderna 
de método intuitivo (OLIVEIRA, 2016, p. 911)

Oliveira ainda faz referência a Chartier (2014), ao afirmar 
que a construção de hipótese é uma prática do historiador e 
assim sendo, apresenta a sua hipótese: “a circulação do método 
intuitivo ocorreu inicialmente no Brasil nas escolas privadas pelos 
missionários presbiterianos, como correlato das lições de coisas” 
(OLIVEIRA, 2016, p. 901). 

Se, por um lado, identifica-se a predominância de referên-
cias teórico-metodológicos nos textos, de outra parte, a maioria 
dos trabalhos não mobiliza os autores ou os conceitos anuncia-
dos para a análise das fontes. Observa-se, portanto, um número 
significativo de textos nos quais não se consegue compreender 
os complexos processos de articulação entre os aportes teóricos, 
metodológicos, análises e resultados. Garnica (2014) discute tal 
complexidade:

Teorização e Metodologia são processos, não meros resulta-
dos que se impõem de um momento para o outro. Teorização 
e metodologia são movimentos cujos frutos só se dão auten-
ticamente como resultado de uma longa e tortuosa digestão, 
uma não raramente caótica pulsação entremeada por reflexões, 
sistematizações, aproveitamentos e abandonos: uma antropo-
fagia. Não são desprezíveis, como passos desse processo, as 
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enunciações de teorias e nomes que inscrevem uma determi-
nada compreensão num caminho já trilhado por outros, já que 
inexiste propriamente uma subjetividade pura, um eu afastado 
do mundo. É até bastante natural que, nesse processo de apro-
priação antropofágica, as aproximações e afastamentos sejam 
lentos e mesmo, por vezes, fundados na cópia, na enuncia-
ção efêmera de uma filiação e na dificuldade de abandonar o 
recurso à autoridade. A cópia, a enunciação efêmera e o recurso 
à autoridade participam ativamente na criação de uma série de 
disposições – princípios – que fundam compreensões, e vis-
ceralmente, acabam por identificar um modo próprio de pro-
ceder, argumentar, justificar e gerar o “novo”: a teorização e a 
metodologia resultantes de uma digestão longa, tortuosa, arte-
sanal, atenta e compartilhada que defendemos como autêntica.

Teorizar não é, portanto, meramente enunciar, assim como 
advogar por um método não é meramente descrever uma série 
de procedimentos que conduzam a um único objetivo. Teorizar 
é tornar ação e hábito uma série de disposições consideraras 
vitais para enfrentar o mundo; abraçar determinado método 
significa defender e efetivar uma série de procedimentos que, 
pautados em argumentações e justificativas consistentes, vão se 
tramando aos poucos e nos ajudam a ver mais longe e a encon-
trar múltiplas saídas, mesmo quando são poucas as entradas. 
Teorizar e aplicar uma metodologia (que nunca serão – teori-
zações e métodos – definidos) são propostas viscerais, tornadas 
“próprias”, minhas, num processo antropofágico e sempre com-
partilhado que torna indiscerníveis meus pressupostos existen-
ciais e meus pressupostos teóricos (GARNICA, 2014, p.39-40).
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Outra marca evidenciada na análise do conjunto dos traba-
lhos diz respeito ao caráter descritivo das fontes abordadas nos 
estudos, que pode ser interpretada como parte da “digestão longa, 
tortuosa, artesanal e compartilhada que defendemos como autên-
tica”, como aponta Garnica (2014). Considerando o espaço das 
sessões coordenadas como de estudos predominantemente em 
desenvolvimento, pode-se ler a descrição das fontes como etapa 
significativa e constitutiva para o processo de investigação ado-
tada por parte de pesquisadores da história da educação matemá-
tica. A marca descritiva, entretanto, não invalida a presença de 
estudos nos quais percebe-se, de maneira mais evidente, a mobi-
lização dos aportes teóricos indicados nas primeiras páginas nos 
processos de análises e conclusões apresentadas. 

Os exemplos tomados e discutidos indicam, cada um de seu 
modo, o reconhecimento de mobilizações de aportes teóricos, de 
procedimentos metodológicos adotados no desenvolvimento das 
análises, os quais corroboram para a sustentação dos resultados 
exibidos no final do trabalho, é possível, identificar “argumenta-
ções e justificativas consistentes” (GARNICA, 2014) que condicio-
nam a trama narrativa de modo as “múltiplas saídas” (Ibid).

Uma particularidade em relação ao exercício complexo para 
mobilizações de aportes teóricos se refere ao que Miguel (2014), 
no livro do I ENAPHEM, aponta sobre um “diálogo alegado 
ausente” e uso de algumas expressões. Para ele, em alguns textos:

[...] o autor diz que sua pesquisa dialoga, em termos metódico-
-conceptuais, com tais e tais autores, mas esses autores sequer 
aparecem nas referências bibliográficas do seu texto, estratégia 
discursiva esta que poderíamos chamar de “diálogo alegado 
ausente”. 
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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 socais”, “instituição, “discurso”, “represen-
tação”, “matemática”, “matemática escolar” etc. – são tomadas 
como óbvias, naturais e incontroversas, e são simplesmente 
ignoradas quando, a rigor, seus usos necessitam ser esclareci-
dos (MIGUEL, 2014, p.140-141).

Na leitura dos trabalhos do III ENAPHEM, devido a ampli-
tude de alguns projetos também foi possível observar o que 
Miguel (2014) descreve. Em especial, o uso da expressão “sabe-
res” destacou-se nesse sentido. Em diversos trabalhos esse con-
ceito não foi suficientemente esclarecido, ou foi simplesmente 
tomado como sinônimo de conteúdo.

Seguindo com nossa leitura, retoma-se algumas consi-
derações do livro anterior (GARNICA, 2016b). Leme da Silva, 
Frizzarini e Trindade (2016) apontam uma relação entre as temá-
ticas das comunicações do referido evento e a existência de proje-
tos de envergadura nacional, vista a partir de uma quantificação 
feita pelas autoras:

[...] duas categorias chamam a atenção: ensino primário e for-
mação de professores, ambos com dezesseis trabalhos cada. 
Agrupados, eles representam 43,24% dos trabalhos apresen-
tados nas sessões coordenadas do II ENAPHEM, um número 
expressivo.

Uma possível justificativa para a predominância de trabalhos 
sobre níveis de Ensino Primário e Formação de professores 
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pode estar atrelada ao desenvolvimento de dois projetos de 
dimensão nacional.

Ensino primário é a temática geral do projeto “A constituição 
dos saberes elementares matemáticos: a Aritmética, a Geometria 
e o Desenho no curso primário em perspectiva histórico-compa-
rativa. 1890-1970”, em desenvolvimento pelo GHEMAT desde 
2013, sob coordenação de Wagner Valente, com financiamento 
do CNPq. O projeto envolve a participação de membros de 
cerca de dezesseis estados brasileiros distintos.

A formação de professores é o tem do projeto “Mapeamento 
da Formação e Atuação de professores de Matemática no Brasil”, 
em desenvolvimentos pelo GHOEM, desde 2002, sob coorde-
nação de Vicente Garnica, envolvendo também cerca de dezes-
seis pesquisadores de diferentes estados brasileiros (LEME DA 
SILVA; FRIZZARINI; TRINDADE, 2016, p.145-146).

Destacam-se, novamente, no III ENAPHEM, o número 
de trabalhos apresentados que estão associados a esses projetos 
e grupos (GHEMAT e GHOEM), cujos estudos tomam a escola 
primária, formação de professores primários (Escola Normal) e 
de matemática como objetos de investigação privilegiados. Por 
outro lado, observa-se a organização de novos grupos (alguns 
com declarações de filiação aos citados anteriormente), a partir 
de um número crescente de comunicações que estão vinculadas 
a projetos de pesquisa de grupos em outras instituições, o que 
revela uma expansão importante de redes locais. É o caso, por 
exemplo, do Grupo História da Educação Matemática em Pesquisa 
– HEMEP, da UFMS, do Núcleo de Investigação, Divulgação 
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e Estudos em Educação Matemática – IDEEM, da UFJF, do 
Grupo de Pesquisa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e 
dos Livros Escolares – HISALES, da UFPel, do Grupo de Estudos 
Contemporâneos e Educação Matemática – GECEM, da UFSC, do 
Grupo de Estudos em Educação Matemática – GEEM, da UESB, 
e do Grupo de Pesquisa em História da Educação Matemática – 
GPHEM, da UFAL.

Identifica-se, desta maneira, dois aspectos relevantes, arti-
culados e desafiadores para a produção de conhecimento. O 
primeiro deles evoca a importância da produção coletiva, como 
atesta Garnica (2016b), 

Grupos de pesquisa reúnem pesquisadores que compartilham 
uma agenda comum, que contempla ações a serem imple-
mentadas e dispositivos teóricos e metodológicos nos quais 
se assentam as pesquisas que esses grupos desenvolvem. Essa 
agenda comum, via de regra, explicita-se nos projetos de cada 
grupo, bem como na forma como esses coletivos se organi-
zam para criar, desenvolver e divulgar esses projetos. Projetos 
de pesquisa são, portanto, a espinha dorsal do funcionamento 
desses coletivos de pesquisa. São eles que disparam as ações, 
manifestam os pressupostos que unem os membros do grupo, e 
mantêm viva essa perspectiva de produção coletiva de conheci-
mento (GARNICA, 2016b, p.218).

O segundo aspecto, destacado por Valente (2016), diz res-
peito ao desafio de ultrapassagem de objetos de pesquisa toma-
dos do real empírico para a sua construção teórica, de modo a 
diferenciar a evocação de objetos fenomenológicos como obje-
tos de pesquisa (nos quais se incluem a história de formação de 
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professores de matemática, história de conteúdos e de disciplinas 
escolares em nível primário) e objetos teoricamente construídos 
por uma periodização do movimento da história da educação 
matemática.

A partir da leitura das comunicações do III ENAPHEM 
ainda é possível identificar um número elevado de pesquisas 
que são declaradamente vinculadas aos projetos mais amplos do 
GHEMAT e GHOEM. Observam-se, igualmente, propostas de 
comunicações que estão vinculadas a projetos locais e que são 
fruto de desdobramentos internos aos projetos, o que caracte-
riza uma proposta de construção coletiva. Por exemplo, o texto 
Práticas e saberes matemáticos na formação de professores nor-
malistas: o Instituto de Educação General Flores da Cunha em 
Porto Alegre, de Andréia Dalcin, Elisete Maria Bonfada e Juliana 
Mercedes Rheinheimer foi constituído a partir do projeto Práticas 
e Saberes matemáticos na formação de professores do Instituto de 
Educação General Flores da Cunha: aprender para ensinar, que 
está sendo desenvolvido e tem como frutos as dissertações de 
Mestrado de duas das autoras do artigo.

Por outro lado, identificam-se trabalhos que se sabe perten-
cer a projetos de âmbito nacional, mas não fazem referência de 
sua vinculação e nem como o estudo em questão articula-se com 
a problemática mais ampla. A identificação de trabalhos afins e 
relativos ao mesmo grupo de pesquisa foi evidenciado em nossa 
análise, na sua ampla maioria, pelos temas tratados, pelo uso 
de conceitos similares, mas não por explicitação dos autores ao 
projeto maior. Ao mesmo tempo, diversos textos não registram 
nenhum tipo de vínculo a um determinado projeto ou grupo, o 
que pode ser caracterizado como pesquisas isoladas. 
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Outros movimentos importantes podem ser destacados 
com a leitura das comunicações científicas do III ENAPHEM, 
em particular a presença da tecnologia na produção da história 
da educação matemática.

Nos últimos anos o uso de novas tecnologias de informação 
e comunicação tem proporcionado problematizações em diversos 
campos e o debate sobre a relação entre preservação, memória e 
a acesso as fontes vem ganhando visibilidade. Por exemplo, no 
campo da Arquivologia Oliveira e Mello e Silva (2013) organizam 
uma série textos sobre os arquivos on line e, Oliveira, Panisset 
e Oliveira (2016), tratam dessa perspectiva a partir dos arqui-
vos pessoais. No campo da história da educação essa discussão 
também se faz presente nas últimas duas décadas. Em particular, 
pode-se citar, o livro organizado por Faria Filho (2000), denomi-
nado Arquivos, fontes e novas tecnologias: questões para a história 
da educação com relatos e reflexões sobre arquivos digitais.

Na leitura dos trabalhos do III ENAPHEM, nota-se a con-
solidação do Repositório Institucional da Universidade Federal de 
Santa Catarina59 como referência para pesquisas do GHEMAT, 
na perspectiva dada por Viana et al:

A capacidade de contar com um espaço, onde possa ser depo-
sitada a produção científica de uma instituição, propicia o 
ambiente necessário para a discussão entre os pares, o inter-
câmbio de idéias dentro de uma comunidade de pesquisadores 
e a revisão constante das versões de um documento. O debate 
crítico é alimentado de forma aberta pelos participantes dos 
repositórios de arquivos abertos, onde não se tem limite para o 
tamanho dos documentos ou extensão temporal da discussão 

59 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769 
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de qualquer tema. São resolvidos os problemas de distribui-
ção dos canais formais e o acesso pode ser gratuito. Por serem 
um veículo de auto-publicação por natureza, os arquivos/
repositórios abertos solicitam, apenas, uma promoção institu-
cional para seu uso. As instituições reconhecem os materiais 
arquivados e os valorizam, estabelecendo as ligações entre a 
informação que precisam e aquela que desejam disponibilizar 
abertamente (VIANA et al, p. 4).

Em particular, o texto História da educação matemática: 
uma experiência da preservação da cultura escolar, de Hoffmann 
e Costa (2016) trata do Repositório e suas relações com os pro-
jetos do Grupo. Os autores do texto recorrem a Costa e Valente 
(2015)60 para apresentar concepções teórico-metodológicas sobre 
o uso deste espaço e a inserção de metadados:

Na medida que o pesquisador elege um dado documento para 
ser introduzido no Repositório, transforma-se o estatuto deste 
documento com seu uso em fonte de pesquisa. E como tal, ele 
deve estar muito bem caracterizado permitindo a catalogação 
de forma que seja possível facilmente identificá-lo pelos meca-
nismos de buscas. 

Mais do que ser um fichamento com os dados básicos de uma 
dada fonte de pesquisa digitalizada (item do repositório), o 
cadastramento passa a ser elemento ativo no processo da pes-
quisa que se desenvolve no grupo alcançando um novo esta-
tuto no trabalho coletivo. O item depositado, junto com seus 

60 COSTA, D. A.; VALENTE, W. R. História da educação matemática e o uso de um 
Repositório de conteúdo digital. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015 
(Série história da matemática para o ensino; v.4)
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metadados no Repositório, não é só “produto final” de uma 
dada pesquisa, mas sim elemento inicial de outras novas pesqui-
sas (COSTA; VALENTE, 2015, p.103-104 apud HOFFMANN; 
COSTA, 2016, p. 954).

Observa-se, portanto, a construção do Repositório, por parte 
do GHEMAT, como um elemento ativo na produção da pes-
quisa, de modo a obter um novo estatuto no trabalho coletivo. 
Um exemplo é o trabalho Um exame sobre se e como o saber arit-
mético operação foi proposto para professores do ensino primário 
em periódicos que circularam em Sergipe nas décadas de 1910 e 
1920 de Nascimento e Santos (2016) em que as autoras relatam 
que os periódicos analisados fazem parte do acervo da Biblioteca 
Pública Epifânio Dória em Aracaju/SE, no entanto são publica-
ções do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e que 
“Os periódicos localizados em Sergipe estão em processo de digita-
lização para serem disponibilizados no repositório da UFSC” (p. 
237).

Entretanto, os trabalhos que utilizam o Repositório, não 
explicitam como o documento a ser analisado na pesquisa foi 
identificado ou selecionado diante de um número crescente de 
dados e como tal documento se relaciona com a pesquisa espe-
cífica ou ampla do Grupo. Outro aspecto não identificado nos 
estudos apresentados diz respeito a problematização diante da 
revolução digital, que segundo Chartier (2014):

modifica tudo de uma vez: os suportes da escrita, as técnicas 
de sua reprodução e disseminação e as maneiras de ler. [...] Ao 
mesmo tempo em que modifica as possibilidades do acesso ao 
conhecimento, a revolução digital transforma profundamente 

Como vem sendo produzida a história da educação matemática...     177



178     História da Educação Matemática e Formação de Professores

as modalidades das argumentações e os critérios ou recursos 
que podem mobilizar o leitor para aceitá-las ou rejeitá-las. [...] 
O leitor pode comprovar a relevância de qualquer análise, con-
sultando por si mesmo os textos (além das imagens, das pala-
vras gravadas ou das composições musicais) que são o próprio 
objeto de estudo, naturalmente, se estiverem acessíveis em uma 
forma digital. Semelhante possibilidade transforma as técnicas 
clássicas da prova (notas de rodapé, citações, referências biblio-
gráficas) que supunham que o leitor tivesse confiança no autor, 
sem ter a possibilidade de colocar-se na mesma posição que ele, 
frente aos documentos analisados ou utilizados. Neste sentido, 
a revolução digital constitui também uma mutação epistemo-
lógica que modifica os modos de construção e acreditação dos 
discursos do saber (CHARTIER, 2014, p. 33-34).

Considerando ainda uma relação com a preservação e a 
produção de fontes, destacam-se na leitura dos Anais do III 
ENAPHEM, os trabalhos que envolvem o acervo de livros anti-
gos do GHOEM e suas metodologias de pesquisa. Tratam-se dos 

[...] livros que circulam/circularam no universo escolar ou que 
têm/tinham esse universo como tema [...] A constituição desse 
acervo [...] implicou a necessidade de buscar formas não só de 
manter e disponibilizar esse acervo, mas também de buscar 
recursos teóricos que pudessem apoiar o estudo dos materiais 
ali disponíveis” (GARNICA, 2016a, p.218).

Andrade (2012), descreve este acervo da seguinte maneira:
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A partir de 2005 o GHOEM vem constituindo um acervo de 
livros que se relacionam à Educação Matemática. São livros 
didáticos antigos de Matemática que atualmente somam quase 
mil e quinhentas obras publicadas no Brasil e no exterior e que 
datam desde o século XVII até a década de 1970. Também com-
põem este acervo obras das áreas de Educação e Sociologia, 
além de livros didáticos de outras disciplinas (principalmente 
obras relativas ao ensino de primeiras letras). Esse material 
representa, para nós pesquisadores em Educação Matemática, 
mais uma dentre as tantas possibilidades para se escrever histó-
rias da Educação Matemática.

Este acervo possibilita aos pesquisadores vinculados a este 
grupo de pesquisa a utilização das obras como objetos (centrais 
ou de apoio) para a realização de alguns projetos de investiga-
ção que são por esses membros desenvolvidos. O acervo (uma 
iniciativa particular do professor Antonio Vicente Marafioti 
Garnica, depois disponibilizada ao GHOEM), atualmente está 
locado nas dependências da Faculdade de Ciências da UNESP 
– Campus de Bauru – SP61 (ANDRADE, 2012, p.12).

Nesse processo, a análise de textos por parte do Grupo 
torna-se uma linha de pesquisa e nos últimos anos o referen-
cial da Hermenêutica de Profundidade tem sido mobilizado 
pelos pesquisadores vinculados ao GHOEM. Em alguns casos, 
o exercício hermenêutico está associado a um processo de tra-
dução. Segundo Garnica (2016a), “Além de permitir o acesso a 
um público maior, a tradução, no caso das obras estrangeiras, 

61 A consulta a dados do acervo pode ser feita em http://www2.fc.unesp.
br/ghoem/index.php?pagina=livros.php.
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era parte do exame hermenêutico que visávamos implementar” 
(p.219). Nesse sentido, como destacado por Oustinoff (2011), “As 
operações de tradução são indissociáveis da re-enunciação: não são 
palavras que traduzimos, são contextos” (p.82). 

O texto de Mirian Maria Andrade, denominado Traité élé-
mentaire d’arithmétique a l’usage de l’école centrale des quatrena-
tions: uma leitura da leitura de Lacroix é um exemplo que podemos 
citar. Esta proposta de pesquisa foi motivada e tem relação direta 
com tradução do livro Essais sur l’enseignement en général, et sur 
celui des mathématiques em particulier, de Lacroix, que foi objeto 
de investigação em nível de Doutorado da autora do trabalho 
citado (ANDRADE, 2012). Além desse texto, encontra-se entre 
as comunicações a proposta de Leandro Josué de Souza e Maria 
Ednéia Martins-Saladim, intitulada Uma análise interna de um 
dos manuscritos da aritmética de Charles Sanders Peirce: aritmé-
tica prática. Novamente, observa-se uma relação direta com as 
propostas de tradução do Grupo. Em particular, o texto apresen-
tado no III ENAPHEM é um recorte da Dissertação de Mestrado, 
do primeiro autor, denominada A Aritmética Elementar de 
Charles Sanders Peirce: tradução e notas para uma hermenêutica 
(SOUZA, 2017). Nessa pesquisa, Souza apresenta uma tradução 
integral dos manuscritos da Aritmética Elementar de Peirce com 
diversas anotações e trava um diálogo importante sobre a ativi-
dade de tradução a partir de Geir de Campos, Humberto Eco e 
Walter Benjamin.

Por fim, gostaríamos de destacar que a síntese dos traba-
lhos reitera um dos resultados encontrados nas duas primeiras 
edições do ENAPHEM, de que as pesquisas tratam de proces-
sos de escolarização formal, na sua quase totalidade. Este é um 
fato importante a ser considerado, pois desde a análise dos textos 



180     História da Educação Matemática e Formação de Professores

submetidos para o I ENPHEM em 2012, alguns pesquisadores 
apresentam reflexões sobre as restrições ou limites das produções 
historiográficas quando considerados os espaços das atividades 
pedagógicas. Nesse sentido, pode-se retomar um outro ponto da 
agenda constituída por Garnica (2015). Para ele:

Nossas práticas historiográficas, via de regra, têm se limitado 
a investigar espaços da escolarização formal, o que já é um 
reducionismo posto que se ensina e se aprende Matemática (se 
produz significado para a Matemática) em ambientes muito 
diversos, plurais, e não apenas na escola. Assim, esse é um 
dos tópicos de uma agenda para ação futura. É preciso bus-
car e exercitar formas de abordar historiograficamente modos 
de produzir significado à Matemática em espaços não formais. 
Diga-se, entretanto, que a produção atual em nosso campo tem 
ampliado consideravelmente o foco quanto às instâncias de 
escolarização. Exemplos disso são os trabalhos recentemente 
produzidos sobre cursos técnicos ou instâncias de formação de 
jovens e adultos. Dentre esses espaços diferenciados de forma-
ção talvez as escolas campesinas – do presente e do passado 
– sejam as mais frequentemente abordadas (GARNICA, 2015, 
p. 111).

Na perspectiva de ampliação, destacado acima por Garnica, 
pode-se afirmar que ainda são pequenas as contribuições em 
relação a esse ponto.

* * *

Finaliza-se a nossa leitura e análise dos textos apresentados 
nas sessões coordenadas do III ENAPHEM. Muitas outras práti-
cas criativas de leitura poderiam ser mobilizadas para a produção 
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do capítulo. Espera-se que as análises, reflexões e exemplos aqui 
chamados possam trazer contribuições para compreender o com-
plexo processo de produção de conhecimento científico que vem 
sendo construído no laboratório de pesquisa de trabalhos em 
andamento do III ENAPHEM.
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Uma sessão de memória: 
Maria Aparecida Viggiani 
Bicudo

 Textualização e Notas de Antonio Vicente Marafioti Garnica62 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - 
UNESP

Na tarde do dia primeiro de novembro de 2016, como 
parte das atividades do III Encontro de Pesquisa em História 
da Educação Matemática, foi feita uma entrevista pública com a 
professora Maria Aparecida Viggiani Bicudo. A transcrição das 
duas horas de gravação foi realizada por Kátia Guershi Gonzales 
e textualizada por Antonio Vicente Marafioti Garnica, o entre-
vistador. Sem a inclusão das notas de rodapé, a textualização foi 
enviada à professora Maria Bicudo que fez algumas anotações e 
aprovou a publicação do texto. Posteriormente foram incluídas 

62 Livre-docente pelo Departamento de Matemática da Faculdade de 
Ciências. Email: vgarnica@fc.unesp.br

6



188     História da Educação Matemática e Formação de Professores

as 113 notas de rodapé que são, portanto, de responsabilidade do 
entrevistador/textualizador.

A transcrição e a textualização são momentos próprios no 
protocolo de pesquisa com História Oral. Trata a transcrição 
de registrar por escrito, tão minuciosamente quanto possível, o 
material gravado – é, pois, um trabalho de degravação. A tex-
tualização é um momento posterior, em que a transcrição passa 
por um trabalho de acertos, checagens e correções que tornam 
o fluxo narrativo mais ritmado, mais adequado à leitura, sem, 
entretanto, prejudicar ou perder o que se tem chamado de “tom 
vital” dos narradores. É preciso, terminada a textualização, que 
entrevistador e entrevistado reconheçam o texto gerado não ape-
nas como legítimo, mas também como marcado pelos modos de 
falar de cada um dos interlocutores. As notas de rodapé comple-
mentam informações sem que haja intervenções mais radicais no 
corpo do texto. Para incluí-las, foram visitados os sites oficiais das 
instituições – universidades, editoras, associações etc – às quais 
são feitas referências durante a entrevista, além de uma série de 
artigos, teses e dissertações (listados ao final do texto) consulta-
dos com a intenção de indicar ao leitor interessado fontes para 
complementar as informações pontuais e breves, típicas dessas 
notas que, tanto quanto possível, devem ser minimizadas para 
não impedir o fluxo textual  mas, ao mesmo tempo, devem res-
ponder à prática historiográfica canônica, situando o leitor no 
horizonte das declarações feitas oralmente e que, por ocorrerem 
num movimento de diálogo, nem sempre trazem detalhes neces-
sários para que o contexto do qual se fala seja exposto.
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Professor Vicente Garnica (VG): Nos ENAPHEM há uma 
sessão de memória na qual algumas pessoas muito caras à área de 
Educação Matemática dão depoimentos para, aos poucos, criar-
mos (ou contribuirmos para a criação de) um acervo de relatos 
que, em seu conjunto, registram várias faces da nossa área de pes-
quisa e atuação. Eu trabalho com História Oral, mas nem por isso 
tenho muita habilidade em entrevistar (acho que essa é a segunda 
ou terceira entrevista que faço... entrevista pública é a primeira 
que eu faço). Então vocês vão me desculpar, mas mesmo ciente 
das minhas limitações, não pude recusar esse convite para entre-
vistar a professora Maria Bicudo. Eu conheço a professora Maria 
Bicudo há muito tempo, tempo suficiente para podermos, sem 
nenhum problema, apontar as falhas e, tanto quanto possível, 
corrigi-las no andamento da entrevista. Eu dividi essa entrevista 
em três blocos, a partir de três assuntos mais ou menos dife-
rentes, mas cujo foco central, conforme eu já adiantei à Maria, 
está na criação dos Programas de Pós-graduação em Educação 
Matemática no Brasil, mais especificamente a do Programa de 
Pós-graduação em Rio Claro, no qual a Maria teve um nítido 
protagonismo. 

Inicialmente eu fiz uma breve abordagem biográfica. Eu vou 
tentar nortear a entrevista também por slides. A partir dos slides 
eu faço alguns comentários e a Maria depois toma a frente e vai 
complementando e falando das memórias dela acerca daqueles 
temas que estão elencados nos slides.

A professora Maria Aparecida Viggiani Bicudo nasceu em 
Londrina, é mãe de duas meninas – a Érica, médica oftalmolo-
gista, e a Tatiana, promotora de justiça. É avó da Catarina e do 
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Ian, filhos da Tatiana. Graduou-se em Pedagogia pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da USP no ano de 1963. 

Particularmente, para mim, Maria é uma figura muito sig-
nificativa: ela não só me orientou em iniciação científica, quando 
ela chegou em Rio Claro (nós vamos tratar desse momento mais 
à frente, aqui na entrevista), mas me orientou também no mes-
trado e no doutorado. Embora eu não continue pesquisando no 
campo da Fenomenologia – que tem sido a perspectiva central 
dos estudos de Maria –, toda a minha noção de rigor em Ciência, 
de rigor em pesquisa, de cuidado metodológico... Mesmo abra-
çando outras abordagens, quando em meus trabalhos atuais 
transito um pouco pela Filosofia, meus modos de circular pela 
academia estão nitidamente marcados pelo que aprendi com 
Maria, são tributários dessas minhas orientações com a Maria. 

Eu me lembro de um momento profissionalmente muito 
atribulado da vida dela, enquanto ela era pró-reitora da UNESP, 
tendo que cuidar de todos os problemas da Universidade 
durante dois mandados consecutivos e, mesmo assim, a gente se 
encontrava em Rio Claro para ler a obra do Ricouer relativa à 
Hermenêutica. Em francês. Meu francês é pífio, e também por 
isso eu precisava muito daquela orientação e daquele modo de 
trabalhar: líamos página por página, e foi assim com pelo menos 
dois ou três livros fundamentais do Ricouer. Esse cuidado na 
orientação, esse cuidado acadêmico com o outro, com aquele 
que nos dispusemos a orientar, eu tento também ter, e espero ter 
aprendido com ela, para, agora, tratar com os meus alunos. Maria 
é muito importante na minha carreira. 

O primeiro bloco dessa entrevista aborda a formação aca-
dêmica da Maria. Ela fez mestrado em Educação pela Faculdade 
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de Filosofia, Ciências e Letras da USP – Universidade de São 
Paulo – em 1964, sob a orientação da professora Maria José 
Garcia Werebe63, que faleceu em 2006. A Maria trabalhava com 
Orientação Educacional e o título de sua dissertação é Orientação 
Educacional: estudo de caso. O doutorado em Ciências foi feito na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro – que ainda 
não era Unesp –, em 1973, sob a orientação do professor Joel 
Martins64 – uma figura muito significativa na vida da Maria e não 
só na vida da Maria, já que o Joel foi um pesquisador extrema-
mente influente, importante, para a educação brasileira, de modo 
geral. Posteriormente, Maria fez pós-doutorado em Berkeley, na 
Universidade da Califórnia65, nos anos de 1974 a 1976...

Professora Maria Bicudo (MB): Bem, antes de começar, 
gostaria de dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Eu me 
sinto calorosamente acolhida por todos vocês e por cada um 
em particular. Eu agradeço muito por esse carinho e agradeço 
à comissão organizadora por esse convite. Em particular devo 
dizer que me sinto muito honrada, porque é o primeiro grupo 
que me chama para algo tão importante quanto essa entrevista. 

63 Maria José Garcia Werebe (1925-2006)
64 Joel Martins (1920-1993) está certamente dentre os pensadores mais 

críticos da Educação brasileira, sendo, segundo Saviani, um dos “princi-
pais protagonistas da organização e consolidação da pós-graduação 
brasileira”. Tendo iniciado seus estudos em Psicologia, com ênfase nas 
teorias cognitivas de Bruner e Kohlberg voltou-se, numa segunda fase de 
suas pesquisas, aos pensadores existencialistas e fenomenólogos como 
Kierkegaard, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty e Paul Ricoeur. Orientou 
cerca de cem trabalhos de mestrado e doutorado e quando faleceu ha-
via recentemente assumido o cargo de reitor da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC/SP. 

65 Trata-se da Universidade da Califórnia sediada na cidade de Berkeley, 
Estados Unidos, uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior 
do mundo.
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Eu só me dei conta do destaque e da importância aqui, conver-
sando com o Vicente. Quando falamos disso pela primeira vez, 
o Vicente disse: Você vai dar uma entrevista? Eu disse: vou! Foi 
assim (risos). Então, eu agradeço realmente este convite, e devo 
enfaticamente afirmar que eu estou muito honrada. Muito obri-
gada! É muito bom estar aqui com o Vicente, porque como ele 
diz (a gente não está colocando os anos), mas nós temos bas-
tante afinidade, afinidade como pessoas e afinidade profissional. 
Sou capaz de trabalhar com o Vicente a distância rapidamente, 
num artigo, qualquer coisa assim. Muito obrigada a todos vocês! 
Obrigada, Vicente! 

Bem, eu fiz sim uma graduação na Faculdade de Ciências e 
Letras na Universidade de São Paulo, que era na Maria Antônia66. 
Nos dois primeiros anos nós ficamos na Maria Antônia e depois 
nós fomos para a Cidade Universitária. E, ontem, quando eu 
andava aqui com o Moysés67 por um lugar que ainda não está 
pavimentado, eu me lembrei de quando eu cheguei na Cidade 
Universitária, quando o ônibus parava no Butantã e a gente tinha 
que ir a pé até o antigo CRPE – Centro Regional de Pesquisas 
Educacionais68 –,e não tinha asfalto. Então, quando chovia, a 

66 Trata-se da Rua Maria Antônia, distrito da Consolação, na cidade 
de São Paulo onde se localizava a Faculdade de Filosofia e Letras da 
Universidade de São Paulo. Em outubro de 1968, quando da Ditadura 
Militar, ali ocorreu o que hoje se chama a Batalha da Maria Antônia, en-
tre estudantes uspianos (de esquerda) e da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (de direita).

67 Moysés Gonçalves Siqueira Filho, professor da Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES), campus de São Mateus, onde se realizou o III 
ENAPHEM.

68 Criado em 1955 pelo Decreto 38460, o Centro Regional de Pesquisas 
Educacionais de São Paulo (CRPE) foi inaugurado em junho de 1956. 
Com o objetivo de contribuir para a elaboração de uma política educa-
cional para o país seguia planos traçados pelo INEP – Instituto Nacional 
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gente ficava atolado até aqui de barro. Eu estudava à noite porque 
trabalhava durante o dia; então estava toda arrumada, porque a 
gente tinha que estar bem arrumada (eu trabalhava no Citibank), 
e era um horror para a gente chegar lá. Além disso, outro horror: 
não tinha comida... e era muito frio, porque era a baixada, a bacia 
do rio Pinheiros. A gente não tinha um café, não tinha nada, e 
ficávamos até as onze horas da noite lá, quando tínhamos que 
fazer o caminho de volta, todos nós. Éramos muitos que fazía-
mos isso e, pela idade, pela juventude, tudo era muito gostoso e 
nada pesava. Então, eu chegava todo dia na minha casa uma hora 
da manhã. Claro que a gente não tinha carro, não tinha metrô, 
não tinha xerox, não tinha celular etc. Os livros eram raros, eram 
livros caros, e nós tínhamos que adquirir porque não dava para 
pegar na biblioteca, então a gente importava os livros...

Havia – isso é interessante de contar – uma livraria atrás da 
Caetano de Campos, na praça da República, e nós tínhamos uma 
conta nessa livraria, mas era conta como de boteco, não tinha 
nada assinado, nada. Então eles importavam os livros e a gente ia 
pagando por mês. Na Universidade, os professores não pergunta-
vam: “Você lê tal língua?”. Não. Indicavam. Então era inglês, fran-
cês (espanhol não era língua estrangeira, não contava), italiano, e 
assim foi toda a formação. 

O curso de Pedagogia eu fiz de 1960 a 1963. Foi um curso 
que, vocês que fazem História devem saber como era o cur-
rículo. Era um currículo muito pesado, com as disciplinas 

de Pesquisas Educacionais. Segundo Ivani Fazenda, “A segunda metade 
da década de 160 caracterizou-se por um gradativo ‘calar de vozes’ 
na Educação. Encontramos nessa época a inexistência de nichos em 
que o educador poderia estar ancorado, já que as entidades de classe 
haviam sido extintas ou vigiadas em suas atuações. Um dos últimos focos 
da consciência foi o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São 
Paulo (CRPE/SP), calado definitivamente em 1972.” (FAZENDA, 1987)
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fundamentais da Educação, quais sejam, Filosofia, História da 
Educação, Fundamentos de Matemática, Estatística nós tínhamos 
1 e 2... portanto, eram três anos lidando com essas disciplinas, 
Psicologia, Sociologia, Educação Comparada, Didática no final. 
Era um curso muito pesado em termos de Filosofia e de História 
da Educação. No meu caso, eu fiz onze semestres, então fiz os três 
primeiros anos com Filosofia: Introdução à Filosofia, Filosofia da 
Educação, História da Educação e todas as optativas que, para 
mim, também foram as de Filosofia, então eu fiz muita Filosofia.  
Psicologia foram oito semestres. Carolina Mattuccelli Bori69 foi 
nossa professora, o Florestan Fernandes70 foi nosso professor, 
assim como Fernando Henrique Cardoso71, que era da cadeira 
dele, era assistente do Florestan. Quem mais? Em Matemática, 
era da cadeira de Matemática, eu esqueci o nome, que dava 
Introdução. Mas em Estatística 1 e 2, até conversando com o 
Valente, ele me perguntou: Por que tanta gente da Estatística vem 
da Pedagogia? É por isso: porque nós tínhamos dois anos e era, 
nesse caso, com o Severo72, e o livro no qual a gente estudava era 
uma apostila da Poli73 em Estatística. Então a formação foi muito 
forte, muito rigorosa. 

Esse curso de Pedagogia começou a se transformar em 1964, 
e de lá para cá o currículo foi sendo modificado. Pelo que eu vejo, 

69 Carolina Mattuccelli Bori (1924-2004)
70 Florestan Fernandes (1920-1995), sociólogo e político brasileiro.
71 Fernando Henrique Cardoso, nascido em 1931, é sociólogo e teve como 

orientador acadêmico o professor Florestan Fernandes. Foi presidente da 
República por dois mandatos consecutivos, de 1995 a 2003.

72 Antonio Joaquim Severino
73 Trata-se da Escola Politécnica, uma das unidades da Universidade de 

São Paulo. Fundada em 1893, a POLI foi a primeira escola de Engenharia 
do Estado de São Paulo, e uma das instituições a partir das quais se for-
mou, em 1934, a Universidade de São Paulo.
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nós nos afastamos da questão da Educação e passamos mais a 
olhar a Pedagogia como decorrente das Ciências da Educação. 

Por causa dessa formação, depois, em seguida, eu quis con-
tinuar estudando, no curso em que eu tinha sido aluna da pro-
fessora Maria José Garcia Werebe. Ela era uma referência: tinha 
feito, já naquela época, todo um estágio na França, com grandes 
psicólogos, e entendia muito bem de toda a reforma educacional 
na França. Então o que acontece com ela? Ela começa a trazer para 
nós uma visão diferenciada daquela que nós tínhamos até então, 
porque o que se estudava em Filosofia? Nós chegávamos a Kant. 
Por exemplo, o Rousseau: eu tive um ano inteiro de Rousseau, 
li todas as obras do Rousseau, com Roque Spencer  Maciel de 
Barros74. A Paidea75 era livro básico, de cabeceira...

Com o Florestan, a gente tinha que entender muito do 
método de pesquisa em Sociologia, que era o método que ele 
usava, que era bem mais positivista, um método positivista. Ah! 
Nós tínhamos Biologia e Genética também, e aí a gente ia lá para 
o Instituto de Biologia e Genética. Tinha inclusive experimentos, 
embora fosse à noite a gente fazia os experimentos. Foi então uma 
formação bastante forte, que deu uma sustentação muito grande 
e nós todos saímos trabalhando, cada um numa frente. Tínhamos 
formação para trabalhar (e alguns foram trabalhar) com recur-
sos humanos, criando todo um setor para analisar, para discutir, 
aplicar testes etc. Alguns foram para o Bradesco, outros, como eu, 
viemos para a Universidade, outros foram trabalhar diretamente 

74 Roque Spencer Maciel de Barros (1927-1999)
75 Paidéia é, essencialmente, o sistema de formação/educação (física, éti-

ca, poética, teológica etc) proposto pelos gregos. Aqui a referência é 
ao livro Paidéia: a formação do homem grego, de Werner Jaeger, publi-
cado inicialmente em alemão, em 1936, com primeira edição em portu-
guês pela Editora Martins Fontes em 1986.
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com estatística, como no caso da Bernardete Gatti76, que ficou 
como assistente na cadeira de Estatística na USP. Depois de apo-
sentada ela foi para a PUC-SP. 

A Maria José Garcia Werebe introduz uma visão um pouco 
diferenciada porque ela começa a citar muitos trabalhos do Carl 
Rogers77, isso em 1963, e também os trabalhos do Moreno em 
Psicodrama e Sociometria78. E como a gente era muito rigoroso 
com a gente mesmo, nós exigíamos muito de nós alunos, e ela 
também exigia... todos exigiam. Então, em termos do Carl Rogers, 
naquela época, claro, não tinha tradução, eu consegui um livro 
dele, aquele Client Centered Therapy79, quase 500 páginas, e eu li 
inteirinho, traduzi inteirinho para ver do que se tratava, e ele me 
afetou muito. A visão de terapia, a visão da terapia centrada no 
cliente, a visão do diálogo, já naquele momento apareceu forte. 
Junto vem a Sociometria: nós compramos a obra do Moreno, 
estudamos todo o livro e fizemos sociograma, apresentamos o 
livro todo para ela. Com isso, eu fui levada a cursar Orientação 
Educacional, porque a única pós-graduação em Educação que 
existia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, então, era essa 

76 Bernardete Angelina Gatti
77 Carl Ransom Rogers (1902-1987), psicólogo norteamericano.
78 Jacob Levy Moreno (1889-1974), romeno criado na Áustria e naturalizado 

americano, foi o criador da terapia em grupo chamada psicodrama, 
na qual, em síntese, a exploração da psiqué vem de encenações dra-
máticas improvisadas. Também desenvolveu as bases da sociometria, 
uma estratégia de análise relativa à interação de grupos. Cabe lem-
brar que iniciativas históricas na educação brasileira, como os Ginásios 
Vocacionais paulistas, apoiavam-se na sociometria para o desenvolvi-
mento das atividades com seus estudantes. 

79 Carl Rogers é considerado o criador da Client Centred Therapy, também 
conhecida por outras denominações, como person-centered psycho-
therapy, person-centered counseling ou mesmo Rogerian psychothera-
py, fundada na relação entre a pessoa e o terapeuta, ao contrário de 
teorias psicanalistas e behavioristas, que ele reputava serem reducionis-
tas, diretivas e mecanicistas. 
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que a Werebe conduzia – o que seria, hoje, uma pós-graduação 
lato sensu. Não tinha esse programa que tem agora, que passou a 
existir depois de 1968. 

Quando eu fui para esse programa de pós-graduação, era 
para fazer em dois anos e eu acabei fazendo em um, porque ela 
disse que ia ter concurso nas escolas para sermos orientadoras 
educacionais, uma atividade que eu gostaria muito de ter exer-
cido, naquela dimensão e naquela visão em que eu tinha sido for-
mada. Então nós fizemos de tudo para nos formar, fizemos todas 
as disciplinas. Foram duas monografias, uma em estudo de caso 
em orientação educacional, a outra em estudo de caso em orien-
tação profissional. A gente trabalhava com o pessoal do Colégio 
de Aplicação da USP80, que era lá na Marechal Deodoro. Isso foi 
em 1964. Em 1964, vocês sabem, a gente estava lá na USP, na 
Maria Antônia, e o que isso significou. Os meninos que eram do 
científico e do clássico81 lá do Colégio de Aplicação eram muito 
envolvidos politicamente e muitos sumiram, inclusive um 

80 Colégios de Aplicação são escolas de ensino fundamental e médio man-
tidas por Universidades. Essa modalidade escolar, criada em 1946, tem 
como principal objetivo servir de campo de formação e experimentação 
didático-pedagógicas aos estudantes vinculados às Licenciaturas de 
cada Instituição que as mantém. Há hoje, em funcionamento no Brasil, 
17 Escolas de Aplicação, 16 delas federais, sendo a da Universidade de 
São Paulo a única estadual. A Escola de Aplicação da USP surgiu da cria-
ção de uma classe experimental de ensino primário associada ao Centro 
Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo (CRPE/SP). A partir des-
sa classe foi constituída, em 1958, a Escola Experimental, que a partir de 
1962 passou a denominar-se Escola de Demonstração. Extinto o CRPE/
SP, a Escola vinculou-se à Faculdade de Educação da USP e em 1973 
passou a se chamar Escola de Aplicação da Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo.

81 Científico e Clássico (e Normal) são nomenclaturas que vigoraram 
até 1967 para o que hoje se chama Ensino Médio. Em síntese, o Curso 
Científico era mais direcionado às Ciências Exatas e Biológicas, enquan-
to o Curso Clássico tinha como foco as Humanidades. O Curso Normal 
formava professores para o ensino elementar.
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orientando meu. Eu fiquei muito afetada com aquilo, mas conse-
gui terminar o curso.

Quando eu fui fazer essa pós-graduação, as pessoas com 
quem eu trabalhava, principalmente o Roque Spencer Maciel de 
Barros, com quem antes eu trabalhava muito, com quem estudei 
todo o Rousseau, parou de me cumprimentar, porque havia uma 
diferença em relação à Maria José Garcia Werebe. Tanto que, logo 
depois, quando começou a fechar mais o sistema, ela precisou ir 
embora para a França, com o marido – que era um grande psi-
quiatra –, e nunca mais voltou. E, com isso, o que aconteceu? Eu 
saio, bom, vou dar aula assim que me formo, em 1963. Em março 
de 1964 eu vou dar aula de Filosofia no antigo curso clássico, dava 
aula para o primeiro, segundo e terceiro anos. Eu estudava bas-
tante Filosofia para essas aulas e houve uma possibilidade de eu 
ser contratada em Rio Claro, pela antiga Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras em Rio Claro. 

Em Rio Claro, pela legislação estadual, quem fosse contra-
tado precisaria ter o doutorado em cinco anos, caso contrário 
teria o contrato rescindido. Eu era recém casada, eu me casei 
durante a graduação, já tinha uma menina, a Érica, logo que eu fui 
para lá tive a outra, a Tatiana. E o que acontece? Tinha que fazer 
doutoramento, não dava. O Irineu82 tinha um projeto de fazer o 
doutorado nos Estados Unidos, ele sempre quis estudar Lógica 
Matemática em Berkeley, com o Tarski83, mas não deu certo, e a 
gente teve que se contentar em fazer o doutorado aqui e só depois 

82 Irineu Bicudo é professor da UNESP de Rio Claro.
83 Alfred Tarski (1909-1983), matemático polonês que emigrou para os 

Estados Unidos em 1939, tendo se naturalizado americano em 1945 e 
atuado como professor da Universidade da Califórnia em Berkeley a partir 
de 1942. Tem trabalhos emblemáticos em diversas áreas da Matemática, 
mas é principalmente conhecido por seus estudos em Lógica e Filosofia, 
no campo dos fundamentos da Matemática.
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a gente foi para lá. Não se chamava pós-doutorado, a gente foi 
como visiting researcher, pesquisador visitante, como doutores. 

Então, voltando: ao chegar a Rio Claro vou fazer doutorado, 
eu faço questão de buscar alguém fora da USP, porque ali não 
teria mais ambiente para fazer doutorado, uma vez que a Werebe 
estava indo embora do Brasil e eu tinha que fazer o doutorado ou 
teria meu contrato rescindido após cinco anos de atividade.  E eu 
queria uma pessoa que eu respeitasse, que eu considerasse como 
boa, uma pessoa rigorosa, e o Joel Martins tinha essa fama. Eu 
não o conhecia, não tinha sido aluna dele. Quem conhecia o Joel, 
por conta daquele grupo de Matemática Moderna, o GEEM84, era 
o Irineu. O Joel tinha dado algumas aulas lá. E foi assim que eu 
fui lá para a PUC-SP conversar com o Joel, porque, pelo sistema, 
a gente fazia o doutorado direto, não precisaria ter tido nem essa 
pós-graduação anterior que eu tive. E comecei a estudar com o 
Joel. Eu me inscrevi para o doutorado na PUC de São Paulo e na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro.

Tudo foi muito difícil naquela época, o Joel estava com muita 
vontade de ir embora do Brasil. Ele já tinha cidadania americana, 
já tinha trabalhado nos Estados Unidos, o segundo doutorado 
dele foi feito nos Estados Unidos85, então, para mim estava muito 

84 O Grupo de Estudos do Ensino da Matemática (GEEM) foi criado, sob a 
liderança de Oswaldo Sangiorgi, em 1961, na cidade de São Paulo. Seu 
principal objetivo “coordenar e divulgar a introdução da Matemática 
Moderna na Escola Secundária” no Brasil (SILVA e OLIVEIRA, 2006).

85 No final da década de 1940, o professor Joel Martins “recebe uma bolsa 
de estudos para fazer o mestrado nos Estados Unidos, onde permaneceu 
entre 1949 e 1950. Retorna ao Brasil em meados de 1950 e é chamado 
pela professora Noemy Rudolfer para ser auxiliar extranumerário da ca-
deira de psicologia, na USP, onde, entre 1951 e 1953, faz o doutorado em 
psicologia da educação. Sua pesquisa deu-se no campo da psicologia 
experimental, de orientação behaviorista, e o resultado o deixou muito 
insatisfeito. Em conseqüência, Joel resolveu retornar aos Estados Unidos, 
na Universidade de Michigan, onde esperava encontrar solução para os 
problemas com os quais se defrontou em sua pesquisa de doutorado, 
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claro que de uma hora para outra ele poderia ir embora e eu me 
perguntei: O que eu faço na PUC? Eu não tinha nenhuma relação 
com ninguém, a não ser com o Joel. Então eu optei por fazer o 
doutorado lá em Rio Claro. 

Em Rio Claro, então, fiz esse doutorado. O Joel me permitiu. 
O Joel, à época, trabalhava muito com Psicologia Cognitiva, ele já 
tinha feito um doutorado nos Estados Unidos, já tinha feito todo 
um estágio com Piaget na França (ele não concordava muito com 
Piaget), e estudava muito o Bruner86. Mas eu não gostava daquela 
vertente, eu gostava do Rogers, eu gostava do Moreno, e eu que-
ria na verdade estudar uma Filosofia atual, existencialista. Eu fui 
adentrando pelo existencialismo e, com isso, ele permitiu que eu 
trabalhasse com a ideia do diálogo em Orientação Educacional, 
e fiz uma tese teórica. Eu trabalhei com o Carl Rogers, olhando a 
partir da terapia centrada no cliente (na orientação educacional já 
não poderia ser o cliente, era o aluno) e depois, olhando os livros 
dele, que à essa época ainda não existiam, ele começou a tratar a 
respeito de Educação. Mas eu tive muita sorte, o destino foi muito 
bom, porque a cadeira em que eu dava aula em Rio Claro, era a 
de Filosofia e História da Educação – eu dei aula de História da 
Educação também... eu não sei se vocês conhecem, ela é professora 
aposentada da USP, Maria Lúcia Hilsdorf87, excelente em História 
da Educação, e a gente dava aula juntas, demos uns cursos muito 
interessantes em História da Educação Contemporânea. Eu me 
encarregava muito da Filosofia, Introdução à Filosofia e Filosofia 

cujo objeto girava em torno da escolha de alternativas realizada por ra-
tos observados em laboratório” (SAVIANI, 2005). Nesse seu retorno aos 
Estados Unidos, onde ele permaneceu entre 1953 e 1954, Joel Martins 
faz estudos de pós-doutorado que ele próprio afirmava ser seu segundo 
doutorado. (cf. também BICUDO e ESPÓSITO, 2002).

86 Jerome Seymour Bruner (1915-2016), psicólogo norte-americano.
87 Maria Lúcia Hilsdorf (à época, Maria Lúcia Hilsdorf Barbanti)
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da Educação. Junto conosco nós tínhamos mais dois professores 
na cadeira, um era o José Carlos Bruni88 que era da USP e veio 
para lá, e o outro era o Emir Sader89, também egresso do curso de 
Filosofia da USP,  que acho que vocês conhecem de nome. Ele era 
bastante jovem e foi para lá. A minha sorte foi que em 1967 veio 
para lá o Rubem Alves90, e quando Rubem Alves vem, a luz se faz, 
porque ele me traz, ele me apresenta, e eu passo a ler com muita 
ânsia e com muita vontade de conhecer, o Martin Buber91, toda a 
obra em Inglês, o Rubem estava chegando dos Estados Unidos, e 
assim toda a fundamentação do diálogo acontece ali nessa obra 
dele, para eu fazer o doutorado. Eu estou contando isso porque 
o importante é que eu fui passando pela Filosofia em diferentes 
perspectivas, uma perspectiva era essa, a Antropologia Filosófica, 
nesse enfoque, no enfoque também da Filosofia Educacional, com 
o centro, o cerne, na educação do self. Nesse momento dizíamos 
sempre self, em inglês mesmo, mas não sei como se fala hoje. Aí, 
estudei muito também Sociologia com a bibliografia de George 
Herbert Mead92 para entender a questão da pessoa em sociedade, 
o eu e o eu mesmo, o que ele denomina I and Me, referindo-se 
à reflexibilidade do I sobre o ME. O Rogers fala de sujeito e de 
subjetividade, de diálogo e de intersubjetividade, e da questão da 
escola, porque essa ordenação primeira acontece numa escola. O 

88 A Revista Tempo Social, volume 12/2, de 2000, dedica uma seção espe-
cial em homenagem a José Carlos Bruni

89 Emir Simão Sader é um sociólogo e cientista político brasileiro. 
90 Rubem Azevedo Alves (1933-2014)
91 Martin Mordechai Buber (1878-1965) foi um filósofo austríaco cujos ensaios 

privilegiam a comunicação e o diálogo cuja interação é condição es-
sencial para a existência. Eu e Tu, de 1923, é sua obra mais conhecida.  

92 George Herbert Mead (1863-1931), junto a Peirce, Dewey e James, é um 
dos mais conhecidos representantes do Pragmatismo. Sua abordagem fi-
losófica, conhecida como Interacionismo Simbólico, é fundamental para 
a caracterização da Escola Sociológica de Chicago.
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Joel, à época, me indicou um livro muito interessante, em francês, 
eu acho que era L’école comme un système, qualquer coisa assim, 
A escola como um sistema, coisa que não se tinha, porque vigia 
uma visão muito romântica da escola. Se a gente pega a década de 
1950 a escola é romântica, é ela que forma o aluno, e nesse livro 
você já olha a escola como um sistema, você tem a parte adminis-
trativa, a parte da legislação toda, da História Social...

VG: E isso desagua no pós-doutorado de que jeito?
MB: Então, desagua no pós-doutorado do seguinte modo: 

eu me doutorei, o Irineu se doutorou, e ele continuou querendo 
muito fazer um estudo com o Tarski em Berkeley. Então eu fui 
buscar o que eu poderia fazer em Berkeley. O que eu poderia 
fazer em Berkeley? O que eu queria estudar? Eu queria estudar 
os valores, porque quando se tem a escola como um sistema, 
a gente tem que olhar - era a minha visão, e acho que ainda é 
bastante essa - eu olho a escola como um organismo, como um 
organismo vivo, e esse organismo tem um núcleo que, valendo-se 
de uma metáfora, você pode olhar esse organismo como um self. 
Esse núcleo da escola vai ser constituído (para nós, o núcleo tam-
bém é constituído) por uma articulação de valores, que valem e 
que dão a diretriz do nosso olhar, da nossa vida, lançam projetos. 
Então era necessário esse novo enfoque, trabalhar com os valo-
res das pessoas e os valores da escola, e a orientação educacional 
teria que clarear esses valores para toda a equipe, de modo que, 
ao clarear os valores para toda a equipe que trabalhava na escola, 
e trabalhando de modo sincrônico esses valores com toda a 
equipe, os alunos também se formariam. A formação dos alunos, 
a educação, também iria nessa direção. Só que eu não entendia 
muito o que eram valores, era muito abstrato trabalhar com valor. 
Então eu fui para os Estados Unidos para estudar toda a questão 
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axiológica93. Se no doutorado eu estudei toda a questão antro-
pológica, com perspectivas da Psicologia e da Filosofia, a livre-
-docência (essa pesquisa que eu fiz nos Estados Unidos, quando 
eu voltei, tornou-se a minha livre-docência) foi sobre valores e 
ética. Então, eu estudei muito Scheler, Max Scheler94, ele foi a 
minha referência, havia toda uma bibliografia dele à minha dis-
posição em Berkeley. Nessa época, lá eles começaram um trabalho 
com clarificação de valores, voltado a atuar dentro da escola, com 
a criança clarificando valores. Quando eu retorno para o Brasil, 
eu volto com essa pesquisa toda feita, volto com a possibilidade 
de abrir o campo dentro da Educação, trabalhando com valores. 
Só que, ao chegar – eu fiquei de 1974 a 1976 nos Estados Unidos, 
de Julho a Julho –, em Janeiro de 1976, meu Departamento95 em 
Rio Claro é fechado.

VG: Só vou interromper um pouquinho porque isso a 
gente vai retomar nos próximos slides. Aí nós estamos entrando 
em uma época em que a Maria já está estudando, fazendo pós-
-doutorado e já é professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

93 A Axiologia – na clássica caracterização dos campos da Filosofia 
(Ontologia, Epistemologia, Axiologia) – trata do estudo dos valores.

94 Max Scheler (1874-1928) foi um filósofo alemão, herdeiro da fenome-
nologia de Husserl, cujos trabalhos mais conhecidos estão voltados à 
Antropologia Filosófica, à ética e à questão dos valores, tendo como 
pano de fundo os mais diversos espaços do conhecimento científico.

95 Pensada a partir de 1968, sob a égide do Ato Institucional número 5 (AI-
5), a Reforma Universitária implantada efetivamente em 1970 deveria 
atender, fundamentalmente a dois objetivos: erradicar a possibilidade 
de contestações e atender às demandas de ascensão e prestígio da 
classe média que apoiara o golpe de 1964. A departamentalização das 
unidades universitárias – um princípio de gestão que partia da reunião, 
por afinidade de temas e especialidades, de docentes e cursos – aten-
dia a essa predisposição da Reforma, facilitando o controle ideológico, 
minimizando gastos e agilizando a administração. Esse modelo é ainda 
vigente na UNESP, assim como na maioria das universidades brasileiras.



204     História da Educação Matemática e Formação de Professores

Letras de Rio Claro. Então, só para a gente esclarecer para quem 
não conhece: a Unesp é uma Universidade cuja configuração é 
bastante diferenciada de outras Universidades. Vou falar mais 
panoramicamente e a Maria vai complementando e completando 
com a história de vida dela. A Unesp na verdade surgiu do que a 
literatura em Educação chama de As seis irmãs, institutos isolados 
de ensino superior do estado de São Paulo96, que nesse caso, são 

96 “Institutos Isolados de Ensino Superior do Estado de São Paulo foi a de-
nominação dada às escolas de ensino superior público, criadas a partir 
de meados do século XX, que não estavam ligadas a nenhuma universi-
dade. Foram os seguintes: Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas 
de Botucatu, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Faculdade 
de Farmácia e Odontologia de Araçatuba, Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Araraquara, Faculdade de Farmácia e Odontologia 
de Piracicaba, Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão 
Preto, Faculdade de Farmácia e Odontologia de São José dos Campos, 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Assis, Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Franca, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marilia, 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente, 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de São José do Rio Preto,  Faculdade de Medicina Veterinária 
e Agronomia de Jaboticabal, Faculdade de Música Maestro Julião. Os 
Institutos Isolados de Ensino Superior do Estado de São Paulo (liesesps) 
receberam essa denominação pelo fato de, no início, não pertencerem 
a uma universidade. No ato de criação deles havia uma vaga expec-
tativa de integração à Universidade de São Paulo, o que provocou for-
te resistência daquela universidade. Nem todos os liesesps, no entanto, 
criados nessa época, integrariam a Unesp. As faculdades de Farmácia e 
Odontologia e a de Filosofia de Ribeirão Preto foram incorporadas à USP 
ao passo que a de Odontologia de Piracicaba, à Unicamp. Além disso, 
a U N ESP dispõe hoje de faculdades que não passaram pela forma de 
Instituto Isolado, tendo sido criadas no momento de instituição da univer-
sidade ou incorporadas a ela posteriormente. A forma individualizada de 
faculdade permitiu aos Institutos uma variedade de organização, tan-
to no que se refere ás questões acadêmicas quanto às administrativas, 
que ainda pesam na configuração geral da UNESP e em seu funciona-
mento. O modo centralizado de sua administração não esconde sua 
fragmentação, marca de suas origens”. (CORRÊA, CEDEM-UNESP, s/d, 
disponível em http://www.cedem.unesp.br/Home/Publicacoes/15_34.
pdf). Cf. também a tese de doutorado de José Vaidergorn (As seis ir-
mãs: as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras-Institutos Isolados de 
Ensino Superior do Estado de São Paulo – 1957-1964 – Alguns subsídios 
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seis irmãs mesmo – isso a Maria me explicou ontem. Botucatu 
não estava entre as seis irmãs, ela é agregada depois, quando pas-
sam, então, a ser sete irmãs. Os institutos isolados funcionam em 
Araraquara, Assis, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro e São 
José do Rio Preto, e em 1976 eles são juntados para formar uma 
nova Universidade chamada Unesp. Então, Maria está dizendo 
de seu trabalho na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Rio Claro, onde ingressou como professora em 1966, quando Rio 
Claro ainda era um dos institutos isolados que passaria, depois, a 
integrar a Unesp. Maria está chegando dos Estados Unidos.  Ela, 
quando foi, em 1974, era vinculada ao Departamento de Educação 
na FFCL de Rio Claro. Quando retorna, em julho de 1976, esse 
Departamento ao qual estava vinculada é extinto. Daí, Maria vai 
para Araraquara, um outro Instituto Isolado, onde não consegue 
permanecer por questões familiares. É retransferida para Rio 
Claro em 1982, quando a Unesp já existe. Bom, vou parar aqui, 
porque o que a Maria faz quando volta em Rio Claro? Aí a gente 
já começa a entrar em um movimento que está mais próximo da 
criação do Programa de Pós-Graduação em Rio Claro, e depois 
nós conversamos sobre isso... Mas e esse começo, Maria, essa sua 
ida para Araraquara, e sua volta para Rio Claro?

MB: Quando em 1976 criaram a Unesp, em Janeiro de 1976, 
os antigos Institutos Isolados se transformam, eles deixam de ter 
toda autonomia que tinham e passam a ser organizados em torno 
do que se chamou Universidade. Mas houve muito ressentimento, 
muita gente foi transferida à revelia porque não podia fazer nada. 
Muita gente, como eu, foi transferida para Araraquara, para outro 

interpretativos para o estudo do ensino superior do Estado de São Paulo), 
defendida em 1995 na UNICAMP, posteriormente divulgada em livro.
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campus, sem poder se mudar para esse outro campus. No meu 
caso, eu não podia me mudar para Araraquara sem fazer uma 
cisão na minha família. O que acontecia? Vamos voltar um pou-
quinho, pois acho que está muito ligado com a história, a história 
do país, a história do estado de São Paulo. 

Nós estamos em 1976, essa articulação para criar a Unesp 
havia começado quando eu fui para os Estados Unidos, quando 
eu fui ela estava começando. Como articular, naquele momento, 
sete Institutos Isolados? Botucatu não foi incorporado. Ele havia 
sido criado na década de 1960, e foi criado já com força, devido 
ao curso de Medicina. Então se tinha toda uma discussão, ini-
ciada em 1967, 1968. Em 1968 tivemos a Reforma Universitária e 
nós todos vivíamos em discussão sobre como devíamos organizar 
todas as cadeiras e as vagas que existiam dentro de Rio Claro. Em 
Rio Claro nós tínhamos a área de Educação, de Ciências Sociais, 
de Geografia (que era muito forte), Matemática, Física e Ciências 
Biológicas... e também já tinha Geologia. Bem, os mais fortes ali 
eram aqueles que tinham pós-graduação, que criaram, logo que 
foi possível criar, a pós-graduação, devido à nova legislação do 
ensino superior. Foram criadas as de Biologia e de Geografia. 
A Matemática não criou! Quando a UNESP foi criada havia 
curso de graduação em Matemática em Araraquara, Presidente 
Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto.

Todos esses lugares, além de Franca e Marília, tinham, tam-
bém, um Departamento de Educação e o curso de Pedagogia. 
Só que, nesse momento, o que acontece? Nós estamos passando 
por aquele período em que o Jarbas Passarinho quer terminar 
com o curso de Pedagogia em nível de graduação97. E é claro que 

97 Jarbas Gonçalves Passarinho (1920-2016) foi Ministro da Educação 
de 1969 a 1974 – em outros períodos foi Ministro da Justiça, Ministro da 
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ninguém queria aceitar isso. Mas, no momento em que se cria a 
Unesp, vigora a mentalidade de quem cria: de cima para baixo. 
Era uma mentalidade bastante positivista. Na cabeça de quem 
criou, era assim: a Unesp está toda junta! E não estava. Então, 
extinguiram-se os Departamentos de Educação e os cursos de 
Pedagogia em Presidente Prudente, Rio Claro, São José do Rio 
Preto e Franca.  E os cursos de Pedagogia e o Departamento de 
Educação ficaram só em Marília e Araraquara. Quem era de Rio 
Claro, quem era do Departamento de Educação lá de Botucatu 
(porque lá já existia Ciências Biológicas, bacharelado e licencia-
tura), quem era de Franca, todos fomos atuar em Araraquara. 
Quem era de São José do Rio Preto ou de Presidente Prudente foi 
para Marília. 

Então eu chego dos Estados Unidos com a minha livre-
-docência pronta, e meu Departamento não existe. Eu ainda 
tenho mais alguns cursos até terminarem as turmas, e depois eu 
começo a viajar para Araraquara. 

VG: Araraquara e Rio Claro são cidades próximas...

MB: É 100 km, não é longe, mas não é perto. Para quem 
tem filho com 11, 12 anos é muito difícil. Eu saia da minha casa 

Previdência Social e Ministro do Trabalho, além de ter exercido a função 
de senador e de Governador do Estado do Pará. Alinhado às diretrizes da 
Ditadura Militar, sua gestão como ministro da Educação sempre esteve 
cercada de críticas. Sobre seu discurso acerca da formação de professo-
res e da configuração do sistema nacional de ensino, confira, por exem-
plo, o mestrado de Jociane Rosa de Macedo Costa (A Pedagogia nas 
malhas de discursos legais, defendido junto à UFRGS em 2002) que trata 
especificamente dos cursos de Pedagogia. Outra fonte especialíssima 
para compreender a posição de Passarinho sobre temas da educação 
é o conhecido livro de Ester Buffa e Paolo Nosella, A Educação Negada, 
de 2001. 
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segunda-feira e voltava só sexta. Era muito complicado. Por outro 
lado, tinha Matemática - só para contar esse caso - em Presidente 
Prudente, em São José do Rio Preto, em Araraquara e em Rio 
Claro. Os cursos de Presidente Prudente e de Araraquara foram 
fechados. Permaneceram os cursos de Matemática em São José 
do Rio Preto e em Rio Claro. Então, quem era de Araraquara, da 
Matemática, veio para Rio Claro. Quem era da Matemática de 
Presidente Prudente foi para São José do Rio Preto. No meu caso, 
não adiantava eu me mudar para Araraquara porque o Irineu iria 
ficar em Rio Claro, além do que as minhas filhas não queriam sair 
de Rio Claro porque não queriam sair da escola em que estuda-
vam. Então, ficou muito difícil para mim, como ficou difícil para 
muita gente. 

Aí, todo mundo reclamando de tudo, eu mesma fui falar 
com o reitor. Pedi audiência para falar com ele. Eu estava em 
Araraquara, meu marido estava em Rio Claro, quem ia educar 
minhas filhas? A Universidade vai se responsabilizar?  Olha, não 
sei se pelo discurso, sei lá... Eu sei que ele nos trouxe de volta 
para Rio Claro, a mim e a Maria Cecília de Oliveira Micotti. Eu 
era da Filosofia e era livre-docente, Maria Cecília Micotti era de 
Didática e era livre-docente. Posteriormente veio retrasnferida 
também a Lucila Maciel dos Santos que era doutora, da área de 
Psicologia, e havia mais uma professora de Psicologia e outra de 
Estrutura e Funcionamento. Bom, cada uma de nós foi alocada 
em um Departamento. A Cecília foi para um Departamento 
da Biologia98, não me lembro qual, a Lucila foi para outro 
Departamento da Biologia, eu na Matemática e a outra profes-
sora no de Física. 

98 O Instituto de Biociências (IB) de Rio Claro é comumente chamado de 
“Biologia”. Assim, “Departamento da Biologia”, aqui, refere-se a um dos 
Departamentos de Ensino do IB.
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Eu costumava sempre brincar, e dizia “Toma que a 
mulher é tua!”, porque o Irineu era o chefe do Departamento 
de Matemática, e então eu fui posta na Matemática. Só que a 
Licenciatura não tem Filosofia... Não sei se algumas, atualmente, 
têm. A Licenciatura tinha Didática, Prática de Ensino, Estrutura 
e Funcionamento, e Psicologia. 

VG: Só as chamadas “pedagógicas”.

MB: O reitor – que à época era o Armando Ramos99 –, queria 
que eu passasse para as pedagógicas. “Eu não. Sou livre-docente e 
vou trabalhar com Filosofia”. Então fiquei sem aula. Uma profes-
sora livre-docente, no Departamento de Matemática, e sem aula. 
E eu não consigo não trabalhar, então tinha que inventar. Então 
eu inventei de dar cursos de extensão para as duas unidades (IB e 
IGCE) 100. Cursos de Antropologia Filosófica, sobre filosofia hei-
deggeriana... dei um monte deles. 

VG: É exatamente nesse momento que eu conheço a Maria. 
Eu era aluno da graduação, do Bacharelado em Matemática, e fiz 

99 Armando Octávio Ramos., reitor da UNESP de 1980 a 1984, faleceu em 
1992.

100 A UNESP é composta por campus espalhados em todo o estado de 
São Paulo. Cada Campus pode comportar uma ou mais Unidades que, 
por sua vez, são compostas por Departamentos de Ensino e Setores 
Administrativos específicos. No caso de Rio Claro, são duas Unidades: 
o Instituto de Geociências e Ciências Exatas/IGCE (composto por oito 
Departamentos de Ensino: Matemática aplicada e Computacional, 
Geografia, Física, Matemática, Educação Matemática, Planejamento 
Territorial e Geoprocessamento, Geologia Aplicada, e Petrologia 
e Metalogenia) e o Instituto de Biociências/IB (composto por sete 
Departamentos de Ensino: Botânica, Ecologia, Zoologia, Biologia, 
Bioquímica e Microbiologia, Educação, e Educação Física).
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o curso de extensão de Antropologia Filosófica, em 1982, quando 
ela estava chegando em Rio Claro...

MB: E junto com isso, o que acontece? Na Matemática tinha 
umas optativas e eu comecei a dar Filosofia da Educação, não sei 
se chamava assim, eu acho que era apenas Temas Especiais da 
Matemática... e eu colocava dois pontos: Filosofia da Educação. 
E tinha outra – Temas Especiais da Matemática: epistemologia. 

Então, quando eu comecei a dar Filosofia da Educação, 
comecei contar o que era, como fazia, e comecei a me voltar para 
a Matemática. Caramba, eu tinha estudado antropologia, tinha 
estudado axiologia, então só me restava estudar epistemologia e 
ontologia... O que é Matemática? Ontologia. Como se conhece 
Matemática? Epistemologia. Então, por aí, eu comecei a estudar. 
Foi muito interessante porque as pessoas com as quais eu traba-
lhei na graduação da Matemática eram especiais. O Vicente era 
muito jovem e especial como ele é até hoje... 

Tinha, assim, um pessoal muito bom, eu não me lembro o 
nome deles, que já estavam lá no quarto ano, e eu não entendia 
muita coisa, não entendia as ideias da Matemática. Cada vez que 
eu perguntava para o Irineu – meu irmão101 também era profes-
sor de Matemática, bem mais velho que eu, já é falecido – e toda 
vez que eu perguntava alguma coisa do tipo “Por que é assim?”, 
“Porque se demonstra”. E aquilo me deixava louca. Não dava para 
entender. E olha que eu tinha estudado bastante Platão. Não dava. 
E até hoje leio Platão, gosto muito, não sou contra nada, gosto 
das obras dele. Mas eu, com aquela influência da Werebe, e por 

101 Domingos Viggiani, professor de Matemática e Estatística, falecido em 
2015, foi docente da UNESP Campus de Marília e da Faculdade de 
Medicina de Marília.
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estar estudando existencialismo, eu não podia admitir que algo 
chegasse sem ser constituído: “Como é que vou pensar algo que já 
é? Que já é assim?”.  Aquilo me incomodava muito.

Quando eu comecei a dar aula, eu fui buscar onde eu pode-
ria compreender isso, e o artigo que me caiu nas mãos era um do 
Husserl102, que eu tinha já trazido lá dos Estados Unidos, A origem 
da Geometria. Pensei, “Poxa agora estou feita, né?”. Então, pego 
aquele artigo, quarenta páginas, traduzo e começo a estudar com 
os alunos do quarto ano de graduação, e eles foram me ajudando 
a entender. Eu explicava Filosofia, eles me explicavam as ideias 
da Matemática. 

Aí também vem o Hadamard103, aquele da Psicologia da 
invenção matemática104... Eu gostei muito daquele livro, que tra-
tava da diferença do raciocínio entre o cálculo e a álgebra, por 
exemplo, e eu levava para a gente discutir. Aquilo foi me fazendo 
entender as ideias da Matemática e também da constituição da 
Matemática.

Nesse momento, eu estou em Rio Claro, 1982, 1983, eu pego 
um livro A Crise da Ciência Europeia Contemporânea105, em inglês 
(não havia em Português), e traduzo inteirinho, estudo inteiri-
nho. E ali eu tenho uma base boa para trabalhar com o pessoal da 
Física (eu dei aulas de Filosofia para a Física e para a Matemática), 
pensando nas ideias das Ciências de um modo não positivista. 

102 Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938), matemático e filósofo, rom-
pendo com o Positivismo, criou as bases da Fenomenologia.

103 Jacques Salomon Hadamard (1865-1963), matemático francês.
104 Trata-se do An Essay on the Psychology of Invention in the Mathematical 

Field, originalmente publicado pela Princeton University Press em 1945, 
traduzido para o português em 1963.

105 Trata-se do livro Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phänomenologie (A Crise da Ciência Europeia e a 
Fenomenologia Transcendental)
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Como é que se constitui, como se dá a matematização? Foi muito 
bom!

VG: Você chega em Rio Claro, e em 1983 você começa a 
orientar a mim e à Sumara106 em iniciação científica. E aí foi onde 
a gente cuidou de estudar as raízes do pensamento matemático. 
Nesse momento já há um movimento para a criação do Programa 
de pós-graduação?

MB: Ainda não tem muito não. Sabe, Vicente, a coisa é 
assim... Bom, então vou voltar um pouco. Com os estudos e as 
orientações, fui entendendo o pensamento da Ciência, eu fui 
entendendo com A Crise da Ciência Europeia Contemporânea e 
com os alunos me ajudando (com os da Física, por exemplo, eu 
estudei Heisenberg107). Eu não entendia, eles me explicavam, eles 
não entendiam, eu explicava, e assim a gente ia. Depois, com vocês 
dois da Matemática, foi muito interessante porque eu não sabia o 
que era Lógica. Uma coisa que sempre me deixava pensando era 
“O que é Lógica, Lógica Matemática?”. Quando eu fiz o vestibular 
para entrar em Pedagogia, eu tive que estudar lógica aristotélica, 
mas eu não entendia o que era Lógica, eu não entendia. Aí, você 
sai de lá, com todos aqueles raciocínios, aquelas proposições, 
aqueles juízos, modos de dedução e indução, e você vem e ouve a 
pessoa falando, como o Irineu, da Lógica Matemática, de Álgebra, 

106 Sumara Batarce cursou Licenciatura em Matemática na UNESP de Rio 
Claro.

107 Werner Karl Heisenberg (1901-1976), físico alemão, recebeu Prêmio Nobel 
em 1932 por sua participação na criação da Física Quântica. O Princípio 
da Incerteza de Heisenberg, formulado em 1927, trata dos limites da pre-
cisão relativa a propriedades das partículas físicas e, lido de forma am-
pliada, constitui o cerne de uma virada epistemológica para a ciência 
do século XX.
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isso e aquilo, e eu não conseguia entender. Quando eu estudo isso 
com vocês, eu entendi Lógica. O Vicente estava no segundo ano, 
para ele e para a Sumara eu falei assim: “Eu tenho esse livro e a 
gente podia ler juntos”. Era em Inglês. Então, muito metidos os 
três, passamos a estudar Husserl, Lógica Formal e Transcendental, 
os três primeiros capítulos. Nós fizemos trabalhos e apresenta-
mos na SBPC108. Para mim foi uma abertura...

VG: A gente vai deixar para tratar da criação do programa 
de Rio Claro um pouquinho mais tarde, para não perder esse elo, 
pode ser? É que eu achei interessante conhecer mais sobre essas 
cercanias. Como trabalhamos com História Cultural, sabendo 
que as coisas não brotam de uma hora para outra, é interessante 
começar a perceber como vão sendo criadas as condições para 
que surja um programa de pós-graduação em Rio Claro. Estamos 
em 1984, e de 1984 a 1986 a Maria também era presidente da 
Adunesp-Rio Claro, e vice-presidente da Adunesp geral109. Tem 
mais essa questão política, sindical, permeando esse contexto. Na 
década de 1980 acontece uma grande crise na Unesp. Quer dizer, 
ao mesmo tempo em que você está voltando para Rio Claro, está 
começando a estudar e se aproximar da Matemática, dos alunos 
da graduação etc., estamos vivendo uma época extremamente 
turbulenta... A UNESP é uma das primeiras Universidades que 
estabeleceu uma consulta direta para a escolha dos seus rei-
tores. Isso não existe na USP, por exemplo, até hoje. Na Unesp 
isso começou a ser construído exatamente nesse movimento da 

108 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) – a professora 
Maria Bicudo refere-se, aqui, particularmente, à 36a. Reunião Anual da 
SBPC ocorrida na Universidade de São Paulo, em 1984.

109 Associação dos Docentes da UNESP. Cada campus tem uma diretoria da 
Adunesp que, juntas, compõem a Adunesp-Central.
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década de 1980. Antigamente existia um colégio eleitoral, que 
era o Conselho Universitário. O Conselho Universitário fazia 
uma lista sêxtupla, enviava para o governador e o governador 
usualmente escolhia o primeiro candidato, que era o candidato 
referendado pelo Conselho Universitário. Em sua campanha ao 
Governo do Estado, André Franco Montoro110 havia se compro-
metido a acolher uma lista proveniente de uma consulta à comu-
nidade, seguindo sua visão de democratização.  Porém o Colégio 
Eleitoral seguiu sua prática prévia. Apresentou uma lista sêxtupla, 
conforme suas próprias escolhas. A comunidade, antecipando-
-se ao Conselho Universitário111, realizou uma consulta e obteve 
outra lista, encabeçada pelo nome do Willian Saad112 – que, inclu-
sive, faleceu esse ano. Criou-se um impasse entre a comunidade 
e o conselho universitário. A comunidade, por meio da Adunesp, 
pressionava o governador, que ficou com um grande problema: 
havia se comprometido com a abertura democrática, afirmando 
que aceitaria a indicação da comunidade e não podia fazer isso, 
pois nesse caso passaria sobre o Estatuto da Universidade.  Isso foi 
o estopim para que se iniciassem uma série de movimentações, 
incluindo invasões às unidades. Invasões... Nós, alunos da gradu-
ação... a gente não se conformava em só invadir a unidade: nós 
fomos a São Paulo e invadimos a reitoria. Eu lembro que a gente 

110 André Franco Montoro (1916-1999) foi governador do Estado de São 
Paulo de 1983 a 1987.

111 O Conselho Universitário (CO) é o órgão colegiado máximo da UNESP. 
É composto pelo reitor, pelo vice-reitor, pelos pró-reitores, pelos dire-
tores de Unidades (sendo suplentes os vice-diretores), representantes 
docentes eleitos por seus pares em cada unidade, representantes das 
Unidades Complementares, Representantes de Instituições Patronais, 
Representantes de Associações dos trabalhadores, Representante da 
Fundação para o Desenvolvimento da Pesquisa no Estado de São Paulo 
(FAPESP), Representantes do corpo técnico-administrativo, e represen-
tantes discentes.

112 Willian Saad Hossne (1927-2016)
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fazia pedágio na Praça da Sé para ganhar dinheiro para fazer lan-
che para a moçada. E permanecemos dominando o prédio da rei-
toria por pelo menos uma semana, cerca de dez dias. Começaram 
cortando o telefone, depois a luz, a água e nós, lá, firmes... até que 
a polícia tirou a gente. Desalojados, cada um dos invasores foi 
para sua unidade. Saindo de São Paulo, nós de Rio Claro, invadi-
mos outra vez nossa unidade... era muito interessante: como nós 
invadimos o prédio da Administração, da Diretoria, os professo-
res não tinham mais lugar para se reunir, e então eles invadiram a 
cantina, que era onde a gente fazia as nossas festas em Rio Claro. 
Muita coisa ruim de passar é coisa boa para contar... mas foi uma 
época muito turbulenta, até que a coisa foi se arranjando. Uma 
das providências foi nomear um reitor pró-tempore113... e daí sur-
giu a possibilidade de uma nova identidade para Unesp, começou 
a ser pensado um novo estatuto. Tudo isso aí, então, está aconte-
cendo nesse cenário em que o programa de Rio Claro aparece... 

MB: Então, quanto a isso que você está contando, eu fui per-
guntar para o Antonio Manoel114, porque eu não lembrava o dis-
parador. Realmente eu chego em 1982, começo a trabalhar com 
o pessoal da Matemática e da Física, como eu falei, ministrava 
aqueles cursos para todos os alunos do campus, e a Adunesp vai 
tomando força, e eu acabo sendo enlaçada para ser presidente da 
Adunesp em Rio Claro em 1984, justo o período mais contur-
bado. E o que aconteceu foi isso, não foi a reitoria que nos deixou 
fazer a consulta, foi a Adunesp que peitou... 

113 O Reitor pró-tempore é nomeado temporariamente, em situação 
transitória,

114 Antonio Manoel dos Santos Silva foi reitor da UNESP de 1997 a 2000.
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A Adunesp faz essa consulta à comunidade, nessa lista, por-
que era uma lista sêxtupla inicialmente. Quem fazia a lista era 
o Conselho Universitário. O Conselho Universitário era muito 
fechado, composto quase que em sua totalidade por professores, e 
pelos diretores (que tinham que ser titulares115), mais seis titulares, 
um representante de cada categoria e um representante de alu-
nos. Então era muito fechado. Nós fizemos essa consulta e conse-
guimos colocar, em primeiro lugar nesta consulta, o Willian Saad 
Hossne, e o Conselho Universitário fez uma outra lista e colocou 
o Saad em último lugar. Então ele não foi escolhido. Não me lem-
bro quem foi o primeiro escolhido pelo Conselho Universitário, 
mas nós não aceitamos. A Universidade inteira entrou em greve. 
E era muito interessante, porque a gente ia muito para São 
Paulo, para conversar com o governador Montoro, ele era muito 
aberto ao diálogo e queria resolver aquilo. Ele não conseguia 
resolver porque ele não conseguia passar por cima do estatuto 
da Universidade, do Conselho Universitário. Por outro lado, ele 
tinha toda uma força que vinha da comunidade, da Universidade, 
por parte dos professores. Esse embate durou cerca de seis meses. 
Nós íamos muito para São Paulo, tocar bumbo na Praça da Sé116, 

115 Nas universidades oficiais paulistas a carreira acadêmica é composta 
por estágios verticais nos quais se inscrevem os docentes segundo sua 
titulação. No primeiro nível da carreira estão os professores com mes-
trado (nível MS2), seguido dos que têm doutorado (MS3), livre-docentes 
(MS5) e professores titulares (MS6). O título de livre-docente só existe 
nas Universidades oficiais paulistas (e na Universidade Federal de São 
Paula – UNIFESP – posto que esta foi criada a partir da Escola Paulista de 
Medicina) e embora o título de professor titular exista em várias universi-
dades o modo de obtenção desse título é bastante distinto entre essas 
instituições. Na UNESP, ser professor titular é uma obrigatoriedade para 
ocupar as funções de Reitor e Pró-reitor.

116 A Praça da Sé situa-se na região central da cidade de São Paulo. A sede 
da reitoria da UNESP ocupou, por muito tempo, um prédio numa das 
esquinas dessa Praça, tendo sido transferida para a região da Avenida 
Paulista e, posteriormente, para o prédio atual, nas vizinhanças do Vale 
do Anhangabaú. Hoje alguns setores da UNESP – como a Editora da 
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mas também a gente ia para o Palácio dos Bandeirantes117, até 
que ele resolve colocar um reitor pró-tempore, o Nagle118. E o que 
aconteceu em Rio Claro foi que as poucas pessoas que estavam 
no Conselho Universitário votaram contra a lista da Reitoria. 
Dentre essas pessoas estavam os representantes da Adunesp e os 
dois diretores de Rio Claro119, que eram o Paulo Milton Landim 
e o Amilton Ferreira120. O Landim era do IGCE, onde estava a 
Matemática, o Amilton era diretor do IB, e ambos deram todo 
o apoio para a Adunesp. E mesmo assim os alunos de Rio Claro 
vão e invadem a diretoria do IGCE (não me lembro se invadira 
a do IB, também). Eu fiquei muito brava porque eles tinham 
que fazer a distinção em relação às unidades em que os direto-
res não tinham votado, no Colégio Eleitoral, conforme a lista da 
Adunesp, que era a proveniente da consulta à comunidade.  Eu 
via a situação em Rio Claro como diferente. Que invadissem as 
diretorias dos outros, mas invadiram tudo, e foi como você falou. 
No final a gente consegue esse reitor pró-tempore. 

O Landim, esse diretor do IGCE, tinha uma visão muito boa 
da Universidade – ele é Geólogo, e depois se tornou reitor. Ele 
deu uma mão muito forte para que a gente avançasse com uma 
proposta de pós-graduação para a Matemática...  

UNESP e o Centro de Documentação e Memória da UNESP – ocupam o 
prédio da Praça da Sé.

117 O Palácio dos Bandeirantes, situado no bairro do Morumbi, é a sede do 
Governo do Estado de São Paulo e residência do governador.

118 Jorge Nagle foi reitor da UNESP de 1985 a 1988. Foi um dos pesquisadores 
pioneiros no campo da História da Educação Brasileira.

119 A UNESP de Rio Claro tem dois diretores pois comporta duas Unidades (o 
IGCE e o IB).

120 Paulo Milton Landim, geólogo, à época, diretor do Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas/IGCE da UNESP de Rio Claro; Amilton 
Ferreira, biólogo, à época, diretor do Instituto de Biociências/IB da UNESP 
de Rio Claro.
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Esse momento é interessante, está havendo a abertura, logo 
após a época da ditadura, e junto com essa abertura vem toda a 
possibilidade de pensar em Colegiados. E conseguimos fazer com 
que o reitor pró-tempore se comprometesse em fazer uma dis-
cussão sobre o estatuto da Universidade. E se fez essa discussão. 
A gente viajava para outros lugares, pois como a Unesp era distri-
buída pelo estado de São Paulo todo, era difícil se reunir; ficava 
muito caro. Mas nós nos reunimos para discutir o estatuto, e esse 
estatuto que aconteceu, que está aí, veio dessas discussões. Só que, 
do meu ponto de vista (eu já falava isso à época), abriu muito. 
Por exemplo, quando eu fui, depois, pró-reitora121, eu já tinha 
visto que isso ia acontecer: se abriu tanto, tanto, o estatuto, que a 
gente quase nem tem tempo para pesquisa. Você tem Conselho 
de Departamento, Conselho de Curso, de incentivo à pesquisa, 
de pesquisa, de ensino, de extensão, congregações, e toda a reito-
ria. Se abriu muito. Para não ficar só o diretor respondendo, foi 
instituído também um representante para cada unidade. Então, 
esse conselho universitário da Unesp, pelo menos até quando eu 
participei dele, estava com 102, 103 pessoas, e não há tempo para 
discussões aprofundadas.  Conselho é para aconselhar, Conselho 
é para discutir, e as pessoas chegam em blocos, já com posições 
fechadas... fica difícil. Mas aconteceu assim.

VG: Agora a gente vai entrar na discussão sobre a criação do 
programa de Rio Claro. A gente se lembrou ontem, conversando, 

121 A Reitoria da UNESP é assessorada diretamente, em primeiro nível, por Pró-
reitorias. Atualmente há as Pró-reitorias de Graduação (PROGRAD), de 
Pós-graduação (PROPG), de Pesquisa (PROPE), de Extensão Universitária 
(PROEX) e de Planejamento Estratégico e Gestão (PROPEG). A professora 
Maria Bicudo foi Pró-reitora de Graduação por duas gestões consecuti-
vas (de 1997 a 2001).
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do SAPO, Serviço Ativador de Pedagogia e Orientação122. O SAPO 
surgiu em 1974, quer dizer, muito antes do programa de pós-
-graduação. Eu coloquei o SAPO aí, porque o SAPO foi algo que 
aconteceu em Rio Claro, num Departamento de Matemática extre-
mamente produtivo e influente do ponto de vista da Matemática 
profissional, mas que acaba criando um certo ambiente para, 
depois, incorporar a pós-graduação em Educação Matemática. Aí 
o mestrado em Rio Claro surge em 1984, o BOLEMA123 surge em 
1985, um ano depois da criação do mestrado, e o doutorado surge 
em 1993. Então, estamos agora transitando nesse cenário, Maria. 
Eu coloquei no slide alguns nomes aqui de pessoas que me pare-
ceram representativas, que circulavam com você naquela época: 
o professor Mario124, o Dante125, o Irineu, a professora Eurides126, 

122 O SAPO – Serviço Ativador de Pedagogia e Orientação – foi um impresso 
criado em 1974 pelo professor Mário Tourasse Teixeira. Para maiores de-
talhes quanto ao SAPO, confira a tese de doutorado de Romélia Mara 
Alves Souto (Mario Tourasse Teixeira: o homem, o educador, o matemá-
tico), de 2006; e a dissertação de mestrado de Nádia Regina Baccan (O 
movimento do S.A.P.O.  Serviço Ativador em Pedagogia e Orientação 
e suas contribuições para a Educação Matemática), de 2002; am-
bos os trabalhos defendidos junto ao Programa de Pós-graduação em 
Educação Matemática da UNESP de Rio Claro.

123 O BOLEMA – Boletim de Educação Matemática – foi criado em 1985 por 
alunos do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática da 
UNESP de Rio Claro. Suas três primeiras edições foram artesanalmente 
produzidas. Atualmente, o BOLEMA, a segunda mais antiga revista espe-
cializada em Educação Matemática do país, tem três edições anuais e é 
a única revista brasileira da área que faz parte da Coleção SciELO. Todas 
as edições – desde a primeira – estão disponíveis, na forma digital, no site 
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/
archive. O processo de digitalização foi um empreendimento conjunto 
de estudantes e professores do Programa de Pós-graduação como par-
te das comemorações dos 25 anos do BOLEMA (Cf. volume 25, número 
41). As edições mais recentes – publicadas a partir de 2012 – também 
estão integral e gratuitamente disponíveis no site do SciELO (www.scielo.
br/bolema).

124 Mario Tourasse Teixeira (1925-1993)
125 Luiz Roberto Dante
126 Eurides Alves de Oliveira 
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o Ubiratan127, o Sebastiani128, o Rodney129, a Cecília Micotti, a 
Lucila...

MB: Veja você, nesse momento em que eu estou em Rio 
Claro e começando a parte acadêmica, estudando esses aspectos 
lá de Matemática, de como se conhece a Matemática do ponto 
de vista filosófico, estou no movimento político da Universidade. 
Então eu conheço todos da Universidade. Eu tenho o mapea-
mento de todos do campus e todos da Universidade. Sei das for-
ças dos diferentes campos. É interessante porque, em Rio Claro, o 
que acontece? Nesse Departamento de Matemática, desde que eu 
fui lá para Rio Claro, em 1966, esse Departamento já tinha uma 
tendência, um estilo, uma visão diferenciada: ele dava importân-
cia à formação do aluno e à formação do professor. Quem dava 
importância a isso era a professora Lourdes de la Rosa Onuchic, 
que era professora de Prática. O Dante foi aluno dela, e depois 
foi contratado. A professora Lourdes foi embora para São Carlos 
e o Dante ficou dando aula no lugar dela. E a professora Lourdes 
já tinha feito esse movimento; quem também dava força era o 
professor Mário, Mario Tourasse Teixeira, uma pessoa super res-
peitada como matemático e como pessoa. Nós todos gostávamos 
muito do Mario. Ele nunca levantava a voz, nunca, nunca ele se 
opunha a nada. Às vezes uma palavrinha dele “Mas tal coisa” e 
você sabia que ele estava tentando mudar o seu pensamento, sem 
imposição, com argumentação. Unindo forças. 

127 Ubiratan D´Ambrósio
128 Eduardo Sebastiani Ferreira
129 Rodney Carlos Bassanezi
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Quando eu estou em Rio Claro, em 1982, 1983, o Dante já 
está bastante ligado à CENP130, para dar aqueles cursos que a gente 
chamava de treinamento de professores. O Dante, uma pessoa 
sempre muito agradável no trato com os outros, articulava todos 
os professores da região, os professores de Matemática, para os 
cursos que eram dados no Departamento de Matemática. Então, 
junto com isso, em Rio Claro, além desses cursos, nós começa-
mos a promover reuniões, eventos. E em 1985, 1986, começa um 
movimento para a criação da SBEM. E Rio Claro, com outros 
pesquisadores e instituições, apoiam esse movimento. 

Então, a gente vinha muito para São Paulo, discutíamos 
várias coisas, e esse pessoal todo de São Paulo ia para Rio Claro. 
Mesmo o pessoal do Rio. A Maria Laura Leite Lopes131, a Lilian132, 
a Vânia133 ... vinham para Rio Claro. Vinha a Lucília Bechara134 
que tinha sido do grupo do Sangiorgi135. Todos muito amigos 
e antigos conhecidos. O Irineu, a Eurides, a Lucília Bechara... 
Então Rio Claro começou ser um centro em que se dava esse 
movimento de reunião de professores da Rede com professores 
da Universidade.

O Irineu e a Eurides eram do Departamento de Matemática, 
e eles, lá na Matemática, passaram a me respeitar bastante pelo 

130 CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Sobre CENP 
e, mais particularmente, a área de Matemática da CENP, confira a tese 
de doutorado de Gilda Lúcia Delgado de Souza (Educação Matemática 
na CENP: um estudo histórico sobre condições institucionais por pare de 
uma comunidade de prática), defendida em 2005 na Faculdade de 
Educação da UNICAMP.

131 Maria Laura Mouzinho Leite Lopes (1917-2013)
132 Lilian Nasser
133 Vânia Maria Pereira dos Santos-Wagner
134 Lucília Bechara Sanchez
135 Trata-se do GEEM – Grupo de Estudo do Ensino da Matemática – ao qual 

já foi feita referência anteriormente nesta entrevista.
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que eu fazia, porque eu não dava um curso de Filosofia desvincu-
lado da Matemática. Eu trabalhava ali e, assim, a gente ia fazendo 
uma troca. O Ubiratan, o Sebastiani e o Rodney, que estavam na 
Unicamp e já vinham trabalhando com Modelagem Matemática 
e com Etnomatemática, não tinham ambiente para trabalhar de 
modo direto com isso na Unicamp, no Instituto de Matemática 
da Unicamp, e então vinham muito trabalhar com a gente. 

A Cecília e a Lucila – de quem já falamos – eram de Didática 
e da Psicologia, e eu, bom, eu sempre continuei muito ligada ao 
professor Joel, sempre trabalhando com ele. Eu ia muito para a 
PUC136. Na verdade, a primeira pós-graduação em Educação foi 
na PUC de São Paulo. O Joel estava no movimento para criar a 
pós-graduação lá em 1968, eu tenho até uma foto dele com as 
pessoas que estavam discutindo a pós-graduação do Brasil. Ele 
era o coordenador da pós-graduação da PUC-SP e eu comecei 
falar que eu queria achar um jeito de criar uma pós-graduação 
em Rio Claro. Ele se propôs a me ajudar com toda a infraestru-
tura administrativa, com tudo que tinha, e começamos a conver-
sar sobre isso em Rio Claro, o Dante e o Mario – o Mario não 
queria, o Mario era avesso a tudo que era estruturado, ele não 
gostava. Esse SAPO de que você fala era uma revista que não era 
rígida, estruturada... era do jeito que ele gostava de escrever. 

Um curso de especialização, naquela época, deveria ter 360 
horas, e um curso de pós-graduação 360 horas mais a disserta-
ção. E eu comecei: “Por que não? Por que não a pós?”. “Ah, por-
que eles não querem!”, o Dante falava. “Eles quem?” “O pessoal 
da Geografia, não sei de onde”. “Ah, por que não?”... e seguimos 
conversando. 

136 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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Fomos conversar com o Landim, que era nosso Diretor, 
eu falei e o Landim falou “Vamos para pós! Vamos para pós!”, e 
a gente foi para a pós. Então arregacei as mangas, trouxe toda 
a legislação, o Joel me explicou, veio para Rio Claro. Na Unesp 
não poderia haver mais de um curso de pós-graduação: se fosse 
de Matemática, só um de Matemática, e tinha que se chamar 
Matemática. Por quê? Se São José do Rio Preto quisesse abrir 
uma linha de pesquisa (não era linha de pesquisa que chamava, 
esqueci), ele poderia fazer “Matemática dois pontos...” e aquilo 
que ele quisesse. No nosso caso, o que nós fizemos? Matemática 
com duas – eu vou chamar de linha, mas não é linha -, linhas, 
uma de Ensino de Matemática e a outra de Fundamentos da 
Matemática, porque o Irineu, a Eurides e o Mario trabalhavam 
com Fundamentos da Matemática.

Na linha de Matemática tinha que ter dez, no mínimo dez 
docentes, e eles conseguiram os dez docentes. Em ensino da 
Matemática para termos os dez, eu estava lá, o Luiz Dante, o 
Mario entrou como professor e o Irineu também. Aí vieram o 
Sebastiani, o Rodney, o Ubiratan, a Cecília e a Lucila. E, naquele 
momento, tinha um bloco que era muito duro, e eles queriam que 
a gente pusesse todas as disciplinas obrigatórias ali. E, depois as 
optativas no domínio conexo137. O Mario não gostava disso: “Nós 
não podemos obrigar isso! Então vamos pensar como a gente pode 

137 A grade curricular do Programa de Pós-graduação está dividida en-
tre Área de Concentração (AC) e Domínio Conexo (DC). Na área de 
concentração há dois grupos de disciplinas: no grupo A estão as dis-
ciplinas de Educação Matemática; no Grupo B estão disciplinas relati-
vas à Matemática. O Domínio Conexo é composto pelo Grupo C, no 
qual estão alocadas disciplinas que se situam na interface Educação-
Matemática-Filosofia. Segundo a estrutura curricular vigente, o “aluno do 
MESTRADO deve cursar, no mínimo, duas disciplinas do Grupo A e duas 
do Grupo B e o do DOUTORADO, no mínimo, três disciplinas do Grupo A, 
três do Grupo B e uma do Grupo C”. 
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fazer para não obrigar”. E, aí a gente começou a pensar as discipli-
nas que nós poderíamos ter, havendo uma possibilidade de opção 
para os alunos. Então, nós criamos aquelas três modalidades nas 
disciplinas, a A, B e C, e depois vai ter a D. Na modalidade A só as 
disciplinas de Ensino de Matemática –  entrava Psicologia, entrava 
Didática, eu entrava com Filosofia da Educação, na Educação 
Matemática, o Dante. Não, o A era só de Ensino de Matemática 
mesmo, e o B era de Educação e o C era de Matemática.

VG: Hoje em dia a gente chama de grupos. Em Rio Claro, os 
alunos fazem as disciplinas de três grupos distintos, obrigatoria-
mente, para chegar até o título. 

MB: E aí, como eles tinham que fazer necessariamente oito 
disciplinas, eles escolhiam seis do primeiro, entre aquelas três 
modalidades, e duas do segundo. E com isso, nós fomos pro-
pondo a pós-graduação. Começa em 1984, assim, Matemática 
dois pontos etc. E a primeira vez em que ela foi avaliada, ela foi 
reprovada: ela foi da Universidade para a Capes, caiu no núcleo 
duro, caiu na Matemática. E, claro, se você olhar a programação 
de Ensino de Matemática ela não cabe dentro de Matemática, do 
que a Matemática entende por Matemática. E os matemáticos 
também não gostavam muito de Fundamentos da Matemática. 
Eu lembro que o Elon138 ia lá para Rio Claro e falava que o que 
eles – o Irineu, a Eurides e o Mario – faziam não era Matemática, 
era Filosofia. Então imagine só na Educação Matemática, com 
História, com Etno etc. Parecia negativo, horroroso.

138 Elon Lages Lima (1929-2017)
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Aí, nós tivemos sorte, porque mudou o regimento interno da 
Universidade e permitiu que a gente criasse um programa só de 
Educação Matemática. Então, a chamada passou a ser Educação 
e foi para o comitê de Educação. Na Unesp, nesse momento, não 
tinha nenhum programa de pós-graduação em Educação. Nem 
em Marília, nem em Araraquara, nem em Rio Claro. Não exis-
tia Pós-Graduação em Educação na universidade. E nós vamos 
lá, com a cara e a coragem propor um mestrado em Educação 
Matemática dentro da Unesp.

E quem dá parecer? Duas pessoas, uma de Educação e uma 
de Matemática, e os dois pareceres são contrários à criação do 
programa. O da Matemática foi o Ruy Madsen Barbosa139 quem 
deu o parecer, o de Educação não me lembro quem foi. Eu peguei 
aquilo e fiquei tão brava e eu disse: “Eu respondo isso, pode deixar!” 
Aí eu vou respondendo tudo já com a minha visão de Ciência. Eu 
consegui responder, e aí eu pedi ao Mario para ir comigo, e ele foi; 
o Irineu foi, eu não me lembro se o Dante foi também. Nós fomos 
falar com a que seria, hoje a Pró-Reitora de Pós-Graduação, para 
explicar tudo o que o programa era, o que a gente queria, o signi-
ficado etc. E o Landim nos apoiava. Com isso, conseguimos criar 
o curso na Universidade. Foi instalado e já tínhamos a primeira 
turma em andamento quando vem o parecer negativo da CAPES.  
Aí Dante e eu nos reunimos com todos os dez alunos, e o fomos 
falar com eles. “Veio tal parecer, a possibilidade deste curso ser 
fechado é muito grande. Nós aqui estamos dispostos a lutar. Vocês 
têm que ver o que vocês querem. Se vocês querem ficar aqui com a 
gente e lutar junto ou se vocês querem ir para outro programa, para 
outra opção” – que não seria Educação Matemática porque não 
existia nenhuma. Aí eles ficaram todos conosco, os dez. 

139 Ruy Madsen Barbosa, falecido em 2017.
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VG: A primeira turma é essa que está no slide140. Então tem a 
Maria Dolis - que veio de Maringá -, Dionísio Burak - bastante atu-
ante lá na UNICENTRO, também no Paraná - , a Regina Buriasco 
- da UEL -, o José Geraldo Acioly - que era orientando da Maria, 
veio da Federal do Piauí mas morava em Olinda. Marcelo Borba 
e a Claudinha, Claudia Segadas Vianna, são os dois do Rio de 
Janeiro, eram os mais jovens e com menor experiência, pois saem 
da graduação e já ingressam no mestrado, enquanto os outros 
–  os que estão nesses blocos coloridos do slide, os do Paraná, 
Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo... de São Paulo tinha o Imenes, a 
Marineusa Gazzeta; de Minas veio a Eliane Gazire que hoje em 
dia continua na PUC – esse pessoal, com exceção do Marcelo e 
da Claudinha, era um pessoal já conhecido naquela época, que 
publicava, fazia extensão, tinha um envolvimento muito grande 
com o ensino de Matemática. 

MB: Muito interessante você colocar assim, por que o que 
acontece? Não podíamos ter muitos alunos porque nós éramos 
poucos professores e eram quatro anos de mestrado. Então a gente 
tinha que dar o tempo de circular. Assim, cada um pegou um, dois 
no máximo, para orientar, para depois, no outro ano, pegar mais 
um, e depois mais um...  Nós tínhamos, acho, para essa primeira 
turma, uns cem candidatos. Era muita gente. E como escolher 
entre esses cem candidatos? Quem fez a seleção? Mario, Dante e 

140 A primeira turma de Mestrado da UNESP de Rio Claro teve como alunos 
Maria Dolis, Dionísio Burak, Regina Luzia Corio de Buriasco (vindos de insti-
tuições paranaenses), José Geraldo Acioly Mendes da Silva (então vincu-
lado à Universidade Federal do Piauí), Marcelo Borba, Claudia Segadas 
Viana (ambos recém egressos de cursos de graduação cariocas), Luis 
Márcio Imenes, Marineusa Gazzeta e Eliane Scheid Gazire.
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eu. A gente tinha uma prova de Matemática, uma redação, uma 
prova de inglês e uma entrevista. E quando nós três, depois, sen-
tamos para resolver, como a gente pensou? “Vamos pegar pessoas 
diferenciadas, do Brasil todo, e com diferentes tipos de experiên-
cia”. Por isso que os dois do Rio entram.  Eram bons, tinham se 
saído bem nas provas. Eles são novinhos e entram. Aí nós temos o 
Imenes com muita experiência já, e os outros com alguma expe-
riência. Mesmo a Regina estava no começo, o Dionísio também, 
mas não tão no começo quanto o Borba e a Cláudia.

VG: Dessa turma você pega para orientar o Imenes, o 
Marcelo e o Acioly...

 
MB: Três. Eu tive que pegar três. A gente quis não atribuir 

orientador de início. “Deixa eles conhecerem os professores, depois 
eles veem com quem eles querem trabalhar”. Só que a Universidade 
impôs que tinha que ter orientador. Então, para acertar, eu fiquei 
com três deles, eles me escolheram também, e então fiquei com o 
Acioly, com o Borba e com o Imenes.

A primeira defesa do mestrado de Pós-graduação em 
Educação Matemática foi a do Acioly, a segunda foi a do Dionísio 
e a terceira foi a do Marcelo. O Imenes demorou mais porque 
ele tinha que trabalhar. Aí, eu não me lembro mais, eu acho que 
a Marineusa (ela foi orientada por quem? Provavelmente pelo 
Rodney)141. A Eliane pelo Dante, a Regina pelo Ubiratan, e assim 
foi. Nós continuamos nessa luta e conseguimos fazer com que 
esse programa, dentro da Universidade, fosse aprovado. Isso foi 
muito importante. 

141 Marineusa Gazzetta (1942-2009) foi orientanda do professor Rodney 
Bassanezi.
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Agora, é interessante que, junto com a criação do programa, 
se colocava uma outra situação. Qual era a visão da época? Quem 
é bom em Educação faz mestrado em Educação, quem é bom 
em Matemática faz mestrado em Matemática, quem não é bom 
nem em Educação e nem em Matemática vai fazer Educação 
Matemática. Então eu conversei com todo mundo e falei: “Nós 
temos que ser muito rigorosos. Nós temos que criar, trabalhar com 
uma fundamentação firme, rigorosa, para se fazer as teses como 
se faz em qualquer área, pois não podemos admitir que nenhum 
matemático e nenhum educador fale mal das nossas teses”.

VG: Não podia deixar nenhum flanco aberto...

MB: Então foi muito puxado esse começo, para a gente con-
seguir ganhar corpo. E eu comecei, nas minhas bancas, a trazer 
gente do Rio. Trazia o Pitombeira142, a Maria Laura143... “Vamos 
trazendo gente que é respeitada em Matemática, para saber o que 
a gente está fazendo e para começar a situar isso que a gente está 
fazendo”. E foi por aí que nós fomos construindo isso que se 
chama Educação Matemática.

Foi interessante porque em Portugal também não tinha 
um mestrado em Educação/Ensino de Matemática. E quando eu 
trago o Ponte, João Pedro Mendes da Ponte144, como professor 
convidado, para Rio Claro, foi logo depois do primeiro ICME do 
qual eu participei, em 1988145. Ele contribui muito conosco, uma 

142 João Bosco Pitombeira de Carvalho
143 Trata-se de Maria Laura Mouzinho Leite Lopes 
144 João Pedro Mendes da Ponte, professor da Universidade de Lisboa 

– Portugal.
145 O ICME-6, International Congress on Mathematics Education (sexta edi-

ção), foi realizado no ano de 1988 em Budapeste – Hungria.
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vez que não trabalhávamos com tecnologias. Ele veio e deu curso 
e seminários sobre essa temática.  Ajuda importante também foi 
a do Ubiratan. Aliás, todos ajudaram muito, o Joel, o Ubiratan, o 
Sebastiani, o Rodney, todos, mas quem dava a cara para apanhar, 
quem ia falar com diretor, com quem precisava, era eu. Então o 
que acontece? Essas teses primeiras, as cinco primeiras teses que 
saíram, foram levadas para Portugal eles começam a se pautar no 
jeito que nós trabalhávamos. E como a gente trabalhava? O que 
a gente seguia? Eu trabalhava com o Joel, então a gente estava 
naquele momento de criar toda uma metodologia para se traba-
lhar com pesquisa qualitativa em uma visão fenomenológica, não 
positivista. A gente trabalhava com entrevistas e com depoimen-
tos. Eu vou trazendo isso para a Educação Matemática e isso é 
levado também para Portugal. 

Ao mesmo tempo, lá por 1985, 1986, está havendo o movi-
mento todo da criação da SBEM146. E com a criação da SBEM 
a gente vai se aproximando da Tânia Campos147, da Estela 
Kauffman148 lá da Santa Úrsula149... a Estela cria um mestrado, 
uma pós-graduação stricto-sensu em Educação Matemática. Eu 
lembro que na PUC-SP a Tânia cria uma Pós-Graduação, inicial-
mente não era em Educação Matemática, não tinha o nome que 
tem hoje, pois ela havia posto mais peso na Matemática e depois 

146 Sociedade Brasileira de Educação Matemática.
147 Tânia Maria Mendonça Campos
148 Estela Kaufman Fainguelernt, falecida em 2015. Para maiores informa-

ções, confira o trabalho de mestrado de SALVADOR (2012), Uma história 
de paixão: Estela Kaufman Fainguelernt e o ensino de Geometria, defen-
dido na Universidade Severino Sombra (RJ).

149 A Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, é uma instituição católi-
ca, fundada em 1939 por religiosas da Ordem de Santa Úrsula, na qual 
funcionou o primeiro curso – hoje extinto – de Mestrado em Educação 
Matemática do Estado do Rio de Janeiro.
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ela viu que tinha que mudar150. E, aí, de algum modo, a gente 
passou a se ajudar. Só que, no nosso caso, como eu transitava 
muito entre as pessoas da Educação, principalmente na PUC de 
São Paulo, que tinha uma pós-graduação já bastante forte, eu ia 
conversando com os outros e na Educação ele foi aceito, e o da 
Kauffman não foi, depois o da Tânia foi. O da Kauffman teve pro-
blemas, muitos problemas, até que teve que fechar, inclusive por 
questão da própria Universidade Santa Úrsula. Mas quando ela 
coloca a pós-graduação lá no Rio de Janeiro, o curso é forte, é bem 
feito, é rigoroso, e tinha lá um pessoal do grupo da Maria Laura 
que dava muito apoio. A Maria Laura já tinha uma revista151, nós 
não tínhamos. Quem começa com essa nossa revista? Os alunos. 
Eles querem criar um Boletim, Boletim de Educação Matemática, 
e era um Boletim, era um jornalzinho, que ficava por conta deles. 
Depois de dois anos mais ou menos... Acho que tinha uns três 
números, né Vicente?  

VG: Três números, exatamente.

MB: ... então eu recebo um telefonema do Pitombeira que 
estava não sei se na Capes ou no CNPq, me dizendo o seguinte: 
“Olha Maria, não dá para vocês ficarem com esse Boletim só nas 
mãos dos alunos, vocês têm que assumir, porque esse Boletim está 
aparecendo como sendo da pós e, sendo da pós, tem que ter os pro-
fessores envolvidos”. Vejam só a saia justa! Eu tinha que tirar o 

150 Inicialmente, a Educação Matemática na PUC-SP era uma linha de pes-
quisa do Programa de Pós-graduação em Matemática. Posteriormente 
foi criado o Programa de Pós-graduação em Educação Matemática 
que hoje oferece os Cursos de Mestrado Acadêmico e Profissional e de 
Doutorado.

151 Trata-se do BOLETIM GEPEM (Boletim do Grupo de Pesquisa do Ensino de 
Matemática).



230     História da Educação Matemática e Formação de Professores Uma sessão de memória: Maria Aparecida Viggiani Bicudo     231

Boletim da mão deles, dos alunos... Então eu fui, conversei, falei 
o que estava acontecendo e aí a gente fez a primeira composição 
com professores e alunos, e fomos trabalhando daquele modo. Aí, 
esse pessoal que tinha criado o Boletim já estava saindo. E fomos 
pegando o BOLEMA com muita dificuldade, e nos ajudando para 
fazer um outro formato, de livrinho, para não fazer mais daquele 
jeito que era feito. E a Universidade não ajudava, inclusive nin-
guém acreditava na gente... Então, até o final da década de 1980 
foi assim. Foi muito difícil manter o BOLEMA, porque tinha que 
fazer tudo e mais o BOLEMA. Os alunos ajudam, mas passam, 
e no final ficou na minha mão, na mão da Miriam152 e da Tânia 
Cabral153. Foi interessante porque elas foram ajudando, mas algu-
mas questões também surgiram e fizeram com que o BOLEMA 
parasse em alguns momentos. Um desses momentos ocorreu 
quando da morte do Teófilo154, que fazia toda a formatação para 
a gente. Ele estava com tudo nas mãos e ele morre de repente, e a 
gente fica sem o material. A outra dificuldade grande, enfrentada 
depois, foi com a morte da Altair155. Quando o Marcelo chega, 
em 1993, ele assume. Eu peço para ele assumir no meu lugar por-
que eu, nesse momento, já estou na Reitoria. Aí começa a dar um 
outro rigor para revista. E depois vem você156.

152 Miriam Penteado da Silva, docente do Departamento de Educação 
Matemática da UNESP de Rio Claro.

153 Tânia Cristina Baptista Cabral, então estudante de mestrado do Programa 
de Pós-graduação em Educação Matemática da UNESP de Rio Claro. 

154 Teófilo Abuabara Saad
155 Altair de Fátima Furigo Polettini (1955-1999)
156 Tendo sido criado pelos estudantes de Mestrado do Programa de Pós-

graduação em Educação Matemática, o BOLEMA passou a ser geren-
ciado pelos docentes do Programa que se revezavam como editores. No 
período entre 2000 e 2007, o professor Marcelo de Carvalho Borba assume 
a editoria do BOLEMA e se inicia, assim, uma fase de profissionalização 
e estabilidade editorial. Em 2008, Antonio Vicente Marafioti Garnica as-
sume a função de editor e continua esse processo de profissionalização, 
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VG: Só para encerrar, para poder deixar um pouquinho de 
tempo para perguntas da plateia... eu coloquei ali, no último slide, 
as primeiras orientações, porque aí eu achei interessante que você 
não tem esse papel de protagonismo só para criar o programa, 
esse papel de coordenadora, de administração. Dentro do pro-
grama também você acaba se envolvendo com um certo prota-
gonismo porque você é responsável pelas primeiras defesas que 
acontecem lá em Rio Claro. Você já tinha uma defesa em 1978, da 
Osny Marcondes Machado157, defendida lá na PUC. O primeiro 
mestrado que você orienta lá em Rio Claro é o primeiro a ser 
defendido, que é o do Acioly, e o primeiro doutorado é desse que 
vos fala (risos), defendido em 1995, que foi o primeiro doutorado 
de Rio Claro – o Doutorado em Rio Claro tinha começado em 
1993158.

MB: É isso. Agora, é interessante, Vicente, parar, fazer essa 
pausa, porque quando a gente pensa no doutorado, quem está 

criando a versão digital, extinguindo (por força das circunstâncias e exi-
gências das agências de avaliação e financiamento) a versão impres-
sa e iniciando um processo sistemático de internacionalização. Hoje o 
BOLEMA tem uma editoria ampliada, contando com co-editores (Maria 
Aparecida Viggiani Bicudo, Roger Miarka e Marcus Vinícius Maltempi) e 
editores associados (Maria Laura Magalhães Gomes, Regina Luzia Cório 
de Buriasco, Jonei Cerqueira Barbosa e Arthur Powell). Os estudantes do 
Programa de Pós-graduação da UNESP de Rio Claro atuam como direto-
res executivos, nunca tendo se afastado do processo de editoração do 
periódico ao longo de toda sua história. 

157 A dissertação de Osny Telles Marcondes Machado Galvão, Diagnóstico 
e Avaliação da Função do Orientador Educacional nas Escolas Paulistas, 
foi defendida na PUCSP em 1978.

158 O Mestrado em Educação Matemática recebeu sua primeira turma em 
1983. Dez anos depois, em 1993, é criado o Doutorado em Educação 
Matemática da UNESP de Rio Claro. A primeira dissertação de mestrado 
– O Ensino da Matemática: da aparência a essência – foi defendida em 
1987, por José Geraldo Acioly Mendes; e a primeira tese de doutorado 
– Fascínio da Técnica, Declinio da Crítica: um estudo sobre a prova rigo-
rosa na formação do professor de Matemática – foi defendida em 1995, 
por Antonio Vicente Marafioti Garnica. Mendes e Garnica foram orienta-
dos pela professora Maria Bicudo.
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lá comigo e me ajudando muito? O Baldino159. Nós tínhamos os 
seminários, a gente tinha muita discussão, os seminários todas as 
terças-feiras. Ia o Baldino, o Irineu, às vezes eu conseguia levar o 
Mario, o Jairo160, e saía muita briga, porque cada tinha uma visão 
de Matemática. Essa também foi uma filosofia do programa, tra-
zer gente dos diferentes lugares do país, das diferentes idades e 
experiências, e com diferentes perspectivas. O importante era 
fazer direito. Vai fazer? Faz direito! Pode ser Skinner. Faz direito. 
Pode ser quantitativa? Se fizer direito. E assim foi. O Baldino se 
irritava muito, já naquela época, pois as pessoas não se dedicavam 
muito ao estudo da Matemática. Então você lembra que dentro 
desse programa nós tínhamos posto dois seminários obrigató-
rios, que os alunos de doutorado teriam que apresentar. Seriam 
temas de Matemática, sorteados 24 horas antes. Você fez! Depois 
os alunos ficaram bravos e tiraram. Aí eu já estava na reitoria.

VG: Era muito complicado. O meu seminário de Matemática, 
por exemplo, foi sobre a Teoria de Zermelo-Fraenkel. Você tem 
que parar tudo que você está estudando de Educação Matemática, 
de Fenomenologia, para estudar Teoria dos Conjuntos. Então o 
negócio ficava bem puxado mesmo.

MB: Mas era uma forma de nós darmos uma outra susten-
tação para essa formação de doutor. Junto também seria uma 
formação; era importante sempre levar o aluno para o seminário 
porque tinha que aprender a debater. Tinha que saber responder, 
tinha que manter o que estava falando.

159 Roberto Ribeiro Baldino
160 Jairo José da Silva
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Agora, vejam só, foi muito importante o fato – ele não conta 
– mas ele ganha o prêmio Moinho Santista161 com a tese, com 
a dissertação de mestrado, e depois, outra orientanda minha – 
Verilda Speridião Kluth – obteve um prêmio na Espanha162 com a 
dissertação de mestrado. Essas avaliações externas são importan-
tes, porque elas dão visibilidade, elas são importantes, vão dando 
confiança, dignidade a isso que a gente estava fazendo, e isso tudo 
é importante não só para Rio Claro, mas é importante para área, 
para construção da área. A gente sempre teve muita consciência 
disso.

VG: Bom, agora a gente deixa aberto. Se alguém tiver alguma 
pergunta, alguma coisa para perguntar para a Maria... Arlete163...

Arlete: Maria, eu acho que você não se lembra, mas eu fui 
aluna sua da primeira disciplina que você fez de Filosofia da 
Educação Matemática, e eu queria perguntar para você, porque 
você falou agora pouco que você trabalhava com Filosofia da 
Educação, como foi esse seu contato com a Filosofia da Educação 
Matemática e todo aquele referencial que você acabou organi-
zando para essa disciplina?

MB: Então, como é que foi? Nesse ICME de 1988... Antes: 
para dar aula, eu falava: “O que é Matemática? Como se conhece?”, 

161 Em 1995, Antonio Vicente Marafiti Garnica ganha, na categoria “juven-
tude”, o Prêmio Moinho Santista (atualmente Prêmio Fundação Bunge) 
em Ciências da Educação. Paulo Freire, no mesmo ano, recebeu esse 
prêmio na categoria “sênior”.

162 Em 1998, Verilda Speridião Kluth recebeu o Premis Internacionales de 
Investigaçón y de Renovación Pedagógica em Educacion Matemática 
‘Thales - San Fernando’, oferecido pela S.A.E.M. Thales, da Espanha.

163 Arlete de Jesus Brito
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quer dizer, como tratar epistemologicamente a Matemática? De 
onde eu vou tirar? Como é que eu faço? Eu tentava fazer isso, mas 
quando eu fui para o ICME, teve uma mesa redonda importante, 
com o pessoal principalmente de Bielefeld164. A Circe165 está aqui? 
Foi em Bielefeld que eu conheci a Circe... O pessoal que estava 
nessa mesa era o Michael Otte166, mais duas pessoas – de quem eu 
não me lembro, mas eram de lá também. Eram quatro ou cinco 
pessoas. E eles falaram de Didática da Matemática, mas é claro 
que a Didática da Matemática da qual eles falaram era uma con-
cepção de Didática diferente da Didática com a qual nós traba-
lhamos no Brasil. Então eu fiquei pensando: “Eles estão falando de 
Filosofia”. Eu consegui naquele momento uns trabalhos (a gente 
não tinha as soluções que se tem hoje), uns trabalhos impres-
sos deles, eles me deram e eu trouxe aqueles trabalhos comigo e 
comecei a estudar. E eu fui me inteirando para falar de Filosofia 
da Educação Matemática. Mas o Dante me falava assim: “Não, 
ninguém fala em Filosofia da Educação Matemática, o pessoal fala 
em Psicologia da Educação Matemática. Fala em Aprendizagem da 
Matemática etc. Mas Filosofia ninguém fala, não com esse nome”. 
Eu queria porque queria, e não ia para a frente. Aí quando teve o 
outro ICME, em 1992, em Quebec, o Paul Ernest167 lança o livro 
The Philosophy of Mathematics Education. Eu falei: “Está aqui!” 
Aí eu comprei o livro, levei para Rio Claro e disse: “Está vendo, 

164 A Universidade de Bielefeld, localizada na cidade de Bielefeld, Alemanha, 
foi fundada em 1969.

165 Circe Mary Silva da Silva Dynnikov
166 Michael Otte é atualmente professor da Universidade Federal do Mato 

Grosso. Quando vinculado à Universidade de Bielefeld, Alemanha, orien-
tou o doutorado de Circe Mary Silva da Silva, finalizado em 1991.

167 Paul Ernest, pesquisador inglês, autor do livro Philosophy of Mathematics 
Education publicado pela Routledge and Falmer, em 1991.
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Dante? Tem o nome”.  Aí foi que eu comecei a usar esse nome 
também. 

Mas é difícil você construir uma área, não é? Agora eu acre-
dito que já tem muita gente trabalhando nisso. Mas no início era 
mais modesto, eu trabalhava com os meus alunos; e eu fui pro-
curar o Antônio Miguel, mas o Antônio Miguel fala assim: “Eu 
trabalho mais com História”. Mas aos poucos a gente foi trazendo 
mais gente e construindo a Filosofia da Educação Matemática.  
Acho que agora, aqui no Brasil, nós temos um grupo. Tanto 
que eu estava falando ontem, que vai sair um número especial 
na REVEMAT, de Filosofia da Educação Matemática168, vão ser 
vinte e três artigos. São do pessoal que apresenta trabalhos no 
SIPEM169, mais um pessoal que submeteu artigos e mais alguns 
autores que eu convidei. Tem seis ou sete que eu convidei, den-
tre eles o Paul Enerst, o Ole170, o Vicente, o Vianna171 – embora 
ele fale de História, ele fala bastante de Filosofia – a Denise 
Vilela172 (que passou a fazer parte do nosso grupo de estudos lá 
no SIPEM). Agora já temos um grupo. Demorou, não foi fácil. 
Depois o Romulo173 chega também. Quando ele vem, ele vem 

168 A REVEMAT (Revista Eletrônica de Educação Matemática) é um periódi-
co vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O volume 
temático relativo à Filosofia da Educação Matemática é o de número 
11, de 2016 (disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/
issue/view/2479).

169 Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, evento 
da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM).

170 Ole Skovsmose, vinculado à Universidade Aalborg, na Dinamarca, e ao 
Programa de Pós-graduação em Educação Matemática da UNESP de 
Rio Claro.

171 Carlos Roberto Vianna, docente da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR)

172 Denise Silva Vilela, docente da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar)

173 Romulo Campos Lins (1955-2017) defendeu em 1992 seu doutora-
do na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Ainda em 1992 foi 
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com a questão epistemológica, só que a gente difere. Na minha 
cabeça, sempre, a pergunta O que? é muito forte... Romulo vai 
mais para epistemologia e às vezes para a Psicologia, e eu não vou 
para a Psicologia...

VG: Circe...

Circe: Maria, eu acho que nós nos encontramos, sim, em 
1988, em Budapest. Acho que foi essa a primeira vez, mas depois 
houve o encontro lá em Bielefeld.

Eu fiquei encantada com toda essa trajetória que você nos 
narrou, e penso que fazer a pergunta certa às vezes é até mais 
interessante que o resultado, e me parece que nessa trajetória você 
sempre soube fazer a pergunta, não é? E isso se revela no seu tra-
balho. Eu gostaria só que você tocasse num ponto que acho que 
você falou com muita animação, que é a questão de todos os ex-
-alunos que saíram, que foram para o exterior e que voltaram, e se 
isso mudou ou não o trabalho no próprio Programa na Unesp...

MB: Esses ex-alunos que foram para o exterior, foram o 
Marcelo e o Sérgio174, porque o Romulo foi para o exterior, mas 
ele não foi aluno nosso. Só que, coincidentemente, quando ele 
se doutora na Inglaterra, nós conseguimos contratar o Romulo 
lá em Rio Claro, e ele vai para lá. Então vieram o Marcelo e o 
Romulo no mesmo ano, e depois de um tempo o Serginho, que 

contratado pela UNESP de Rio Claro para atuar no então Departamento 
de Matemática (hoje Departamento de Educação Matemática).

174 Sérgio Roberto Nobre, docente da UNESP de Rio Claro e atual vice-rei-
tor dessa Universidade, fez seu mestrado em Rio Claro sob a orientação 
de Ubiratan D´Ambrósio, e doutorou-se pela Universidade de Leipzig, 
Alemanha.
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se doutorou em Leipzig, veio também. Mudou sim. Mudou por 
quê? Eles vêm com muita garra, muita gana de fazer acontecer. 
E cada um com uma visão. Inicialmente o Romulo e o Marcelo, 
o Romulo vindo da Inglaterra, Marcelo lá de Cornell175, e eles 
vêm querendo mostrar a que vieram e começam a trabalhar com 
muito afinco, e mesmo na pós-graduação176 – logo que eles che-
garam iniciaram também na pós-graduação. Na verdade, a gente 
precisava mesmo do trabalho. Já tínhamos começado o douto-
rado, eles já também entraram para o doutorado e entre eles é 
que houve algum estranhamento, estranhamento em termos da 
própria formação, da própria visão. Então, enquanto no começo, 
quando éramos só aquela equipe – Mario, Irineu, Eurides (que 
não trabalhou no programa, mas ela estava sempre presente), o 
Ubiratan, o Rodney e o Sebastiani, a gente ia conversando para 
criar, porque nós tínhamos que criar e criar com força. Mas a 
gente conversava muito, tinha o Baldino e, embora a gente diver-
gisse, estávamos sempre juntos, éramos amigos. Lembro de bri-
gas homéricas do Irineu - homéricas em termos da Matemática 
- com o Baldino, eles quase se pegavam nas discussões, mas logo 
acabava. Agora, o que eu percebi, é que os três que chegaram 

175 A Cornell University é uma instituição americana situada na cidade 
de Ithaca, New York, nos Estados Unidos, na qual o prof. Marcelo de 
Carvalho Borba desenvolveu seus estudos de doutorado no período de 
1988 a 1993.

176 É importante ressaltar que na UNESP as contratações docentes são fei-
tas vinculadas a um Departamento. Não há contratação específica 
para as Pós-graduações mantidas pela Universidade. Os Departamentos 
contratam os professores que devem atuar nas disciplinas dos Cursos de 
Graduação pelas quais os Departamentos são responsáveis, e podem 
vincular-se a Cursos de Pós-graduação. Esses cursos são vinculados di-
retamente às Diretorias das Unidades, não aos Departamentos. Não há, 
portanto, vínculo formal direto entre Departamentos e Programas de Pós-
graduação. A professora Maria Bicudo refere-se, portanto, ao fato dos 
docentes recém contratados pelo Departamento de Matemática terem 
sido muito rapidamente incorporados ao Programa de Pós-graduação 
em Educação Matemática.
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tinham muita força, tinham uma visão... mas eles não conse-
guiram se articular e ficar realmente juntos, tendo um objetivo 
comum, como o que nós tínhamos. Isso, então, mudou a face do 
programa. Como é que eu vejo o programa hoje? Eu penso que 
toda a história foi conduzida para isso, considerando as questões 
institucionais, de grupos de pesquisa etc. Nós temos grupos de 
pesquisa muito fortes dentro do programa, com características 
muito próprias, que produzem coisas boas e que às vezes não se 
articulam, não conversam, um não sabe o que está acontecendo 
no outro grupo. Isso no começo não tinha nem como aconte-
cer, porque estávamos todos juntos ali buscando construir um 
programa que não existia, para o qual não tínhamos um modelo. 
Essa foi uma mudança. Talvez isso seja devido à personalidade 
das pessoas, mas muito se deve ao próprio caminho, à própria 
trajetória cultural que foi solicitando a criação de grupos de pes-
quisa, grupos de pesquisas fortes. As pessoas têm que buscar 
reconhecimento acadêmico, buscar reconhecimento financeiro 
etc. Esses grupos são bastante fortes, consolidados, e já com uma 
história. Você pega o grupo do Romulo177: é um grupo que vem 
desde 1993, um grupo que ele demorou dois, três anos para cons-
truir. O do Marcelo também. O Serginho, com História, já tinha 
o Ubiratan que foi ajudando. Eu nunca tive ninguém que ficasse 
comigo investigando, dentre os docentes, mas os alunos ficaram 
muito comigo; então quem foi se formando voltou para o meu 
grupo para trabalhar. Conseguimos formar um grupo grande, 
forte, que acaba trabalhando pela Universidade. Lá mesmo eu 

177 O Grupo de Pesquisa Sigma-T trabalha com diversos temas de pesquisa, 
mas tem como articulador principal a Teoria dos Campos Semânticos, 
criada por Romulo Campos Lins.
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não tenho ninguém. Agora o Roger178 está no Programa em Rio 
Claro, mas ele entrou para Etnomatemática... 

Olha, desculpa por ter falado tanto, mas se dão o microfone 
para mim, eu falo mesmo.

VG: Muito obrigado, Maria. Muito obrigado a todos.

Referências
BACCAN, N.R. O movimento do S.A.P.O.  Serviço Ativador em Pedagogia 

e Orientação e suas contribuições para a Educação Matemática. 
Dissertação. Mestrado em Educação Matemática. IGCE-UNESP-Rio 
Claro, 2002.

BICUDO, M.A.V.; ESPÓSITO, V.H.C. Joel Martins: a coragem de ser 
educador. In: GARCIA, W.E.  (org.). Educadores brasileiros do século 
XX. Brasília: Passo, 2002.

BUFFA, E.; NOSELLA, P. A educação negada: introdução ao estudo da 
educação brasileira contemporânea. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

CHAUÍ, M. Escritos sobre a Universidade. São Paulo: Editora UNESP, 
2001. 

CORRÊA, A.M.M. Institutos Isolados de Ensino Superior do Estado de 
São Paulo: memória da criação das escolas que vieram a integrar a 
UNESP. CEDEM – Centro de Documentação e Memória da UNESP. 
Caderno UNESP-30 anos, 2006.

COSTA, J.R. de M. A pedagogia nas malhas de discursos legais. Dissertação. 
Mestrado em Educação. Faculdade de Educação-UFRGS, 2002.

FAZENDA, I.C.A. O Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São 
Paulo: um capítulo na história da educação brasileira. Cadernos de 
Pesquisa, n. 60, 1987.

178 Roger Miarka, atualmente coordenador do Programa da Pós-graduação 
em Educação Matemática da UNESP de Rio Claro.



240     História da Educação Matemática e Formação de Professores Uma sessão de memória: Maria Aparecida Viggiani Bicudo     241

SALVADOR, M.F.M. Uma história de paixão: Estela Kaufman Fainguelernt 
e o ensino de Geometria. Dissertação. Mestrado Profissional em 
Educação Matemática. Universidade Seveino Sombra, 2012.

SAVIANI, D. O protagonismo do professor Joel Martins na pós-graduação. 
Revista Brasileira de Educação, v. 30, 2005.

SILVA, M.C.L. da; OLIVEIRA, M.C.A. de. O ensino de Geometria durante 
o Movimento Matemática Moderna (MMM): análise do arquivo 
pessoal da Sylvio Nepomuceno. VI Congresso Luso-Brasileiro de 
História da Educação (COLUBHE06). Anais, 2006.

SOUTO, R.M.A. Mario Tourasse Teixeira: o homem, o educador, o 
matemático. Tese. Doutorado em Educação Matemática. IGCE-
UNESP-Rio Claro, 2006.

SOUZA, G.L.D. de. Educação Matemática na CENP: um estudo histórico 
sobre condições institucionais de produção cultural por parte 
de uma comunidade de prática. Tese. Doutorado em Educação. 
FE-UNICAMP, 2005.

VAIDERGORN, J. As seis irmãs: as Faculdades de Filosofia, Ciências e 
Letras-Institutos Isolados de Ensino Superior do Estado de São 
Paulo (1957-1964) – alguns subsídios interpretativos para o estudo 
do ensino superior do Estado de São Paulo. Tese. Doutorado em 
Educação. FE-UNICAMP, 1995.




