
Este livro reúne um conjunto de escritos, oriundos de fontes orais e docu-
mentais, que foram apresentados no II Encontro Nacional de Pesquisa em 
História da Educação Matemática (ENAPHEM), na UNESP, campus Bauru, 

estado de São Paulo, em 2014. No entanto, não se trata dos Anais desse evento, 
posto que o mesmo já foi publicizado após o seu encerramento. Escritos sob o signo 
da pluralidade, os textos enfatizam um panorama de multiplicidades temáticas e 
de métodos em expansão no campo de pesquisa em História da Educação Matemá-
tica no Brasil. Um elenco de autores brasileiros, vinculados a diversas instituições 
de educação superior, se une ao francês Roger Chartier, para oferecer ao leitor a 
diversidade de fontes e epistemologias na escrita de uma história da educação 
brasileira em construção.

Iran Abreu Mendes
Coordenador da Coleção
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ABERTURA

A coleção História da Matemática para Professores teve sua origem em 
2009, com o apoio da equipe de edição da Editora Livraria da Física, sob a dire-
ção editorial de José Roberto Marinho, que abraçou as produções advindas das 
pesquisas acadêmicas em História da Matemática, com ênfase na educação. A 
receptividade dos textos, por parte de pesquisadores, professores e estudantes 
de Licenciatura em Matemática, nos fez apostar no projeto com o propósito de 
contribuir para a divulgação e o uso das produções advindas das investigações 
em História da Matemática e História da Educação Matemática, agrupadas 
nas seguintes linhas de abordagem: História dos problemas e conceitos mate-
máticos; História das relações entre Matemática, Ciências Naturais e Técnicas; 
Biografias de matemáticos e educadores matemáticos; Análise histórica de 
fontes literárias; História das organizações institucionais e das disciplinas 
escolares, dentre outros temas que foram surgindo no decorrer da segunda 
década do século XXI.

É importante salientar que a finalidade principal desta coleção consiste 
em disseminar a produção das áreas mencionadas anteriormente, de modo 
a apresentar aos leitores um inventário mais diversificado de temas relacio-
nados à formação de professores de Matemática e à escrita das histórias que 
envolvem a Matemática e a Educação Matemática. Nossa meta, portanto, 
constitui-se em contribuir para que os docentes e pesquisadores da área de 
Educação Matemática possam tomar a diretriz histórica como um eixo forma-
tivo, informativo e problematizador que estimule o desenvolvimento de ideias 
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que contribuam à complementação de uma compreensão ampliada nas aulas 
de Matemática na Educação Básica e no ensino superior.

Este livro, organizado por Antonio Vicente Marafioti Garnica, reúne 
um conjunto de escritos, oriundos de fontes orais e documentais, que foram 
apresentados no II Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação 
Matemática (ENAPHEM), na UNESP, campus Bauru, estado de São Paulo, em 
2014. No entanto, não se trata dos Anais desse evento, posto que o mesmo já 
foi publicizado após o seu encerramento. Escritos sob o signo da pluralidade, 
os textos enfatizam um panorama de multiplicidades temáticas e de métodos 
em expansão no campo de pesquisa em História da Educação Matemática no 
Brasil. Um elenco de autores brasileiros, vinculados a diversas instituições de 
educação superior, se une ao francês Roger Chartier, para oferecer ao leitor a 
diversidade de fontes e epistemologias na escrita de uma história da educação 
brasileira em construção.

Iran Abreu Mendes
Coordenador da Coleção



APRESENTAÇÃO
Antonio Vicente Marafioti Garnica

Elaborado a partir das atividades realizadas no II Encontro Nacional 
de Pesquisas em História da Educação Matemática (ENAPHEM), este livro 
pretende, além de disponibilizar os textos integrais das apresentações que 
compuseram o programa, esboçar uma sistematização dos temas abordados 
nos vários estudos atualmente em desenvolvimento e dos modos com que as 
investigações vêm sendo produzidas neste campo, no Brasil. De certa forma, 
ele complementa as mais de mil páginas dos Anais divulgados logo após a 
realização do evento.

O leitor pode estranhar, em princípio, o título tomar de forma explícita 
o Brasil como foco e seu primeiro capítulo ser de autoria de Roger Chartier, 
historiador francês. Ocorre que a obra de Chartier vem sendo mobilizada 
numa série significativa de pesquisas brasileiras sobre História da Educação 
Matemática. Ademais, esse campo, em sincronia com a Educação Matemática, 
área que inicialmente o acolhe, constituiu-se e consolidou-se a partir de uma 
gama muito variada de interlocuções. Não só a História Cultural – da qual 
trata Chartier em seu texto – mas também a História da Educação, abordada 
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por Carlos Monarcha no segundo capítulo, apoiam, hoje, as pesquisas em 
História da Educação Matemática. 

Há, ainda, capítulos mais específicos, um deles trazendo como que um 
histórico do campo – como é o caso do texto assinado por Arlete de Jesus 
Brito e Maria Ângela Miorim – e outros que se detêm a uma análise mais 
minuciosa da produção recente. Dentre esses últimos, os textos de Antonio 
Miguel e o de Maria Laura Magalhães Gomes traçam um panorama das pro-
duções, temas e abordagens a partir de um olhar sobre a primeira edição do 
ENAPHEM, enquanto que o capítulo de autoria de Luzia Aparecida de Souza 
e Heloísa da Silva, bem como aquele elaborado por Maria Célia Leme da Silva, 
Claudia Regina Boen Frizzarini e Deoclecia de Andrade Trindade, também 
pretendendo problematizar a produção do campo da História da Educação 
Matemática, focam os trabalhos produzidos mais recentemente e apresentados 
na segunda edição do evento.

Encerram esse volume as textualizações de duas atividades a que cha-
mamos “Sessões de Memória”, para as quais personagens significativas para a 
Educação e a Educação Matemática brasileiras foram convidadas como narra-
dores que nos contam, segundo seus pontos de vista, aspectos da história dessas 
áreas. A primeira dessas sessões, coordenada por Maria Ângela Miorim, teve 
como convidadas as professoras Lucília Bechara Sanchez e Renate Watanabe 
e, como tema, o Movimento Matemática Moderna. A segunda Sessão de 
Memória foi uma entrevista pública, realizada por Carlos Roberto Vianna, 
com o professor Ubiratan D’Ambrosio. As textualizações que integram este 
livro foram elaboradas por dois grupos ditintos. O primeiro, composto por 
Ivete Maria Baraldi, Bruna Both e Erica Capasio Rosa, e o segundo por Maria 
Ednéia Martins Salandim, Fábio Bordignon, Leandro Josué de Souza e Carlos 
Roberto Vianna, ambos seguindo os pressupostos da História Oral.

Esperamos que este volume possa, com suas sistematizações e registros, 
contribuir para a sempre necessária reflexão sobre o crescimento vertiginoso 
da produção sobre a História da Educação Matemática no Brasil.



INTRODUÇÃO
Wagner Rodrigues Valente

O movimento da História da Educação Matemática
É inegável que assistimos hoje ao surgimento de um movimento da histó-

ria da educação matemática. E por movimento entenda-se uma grande mobi-
lização de pessoas em torno de um mesmo fim. Revistas com dossiês sobre 
história da educação matemática; um sem-número de trabalhos publicados 
em periódicos de Educação, de Matemática, de Educação Matemática ou de 
História da Educação; a consolidação de congressos sobre história da educa-
ção matemática (ENAPHEM – Encontro Nacional de Pesquisas em História da 
Educação Matemática e CIHEM – Congresso Ibero-americano de História da 
Educação Matemática); a existência de revistas internacionais abordando dire-
tamente história da educação matemática (International Journal for the History 
of Mathematics Education); grupos de pesquisa constituídos para estudo da 
história da educação matemática (GHOEM, HIFEM, GHEMAT, dentre mui-
tos outros); programas de pós-graduação com linhas de pesquisa em que está 
presente a história da educação matemática; abertura inédita de grande espaço 
no último ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática, realizado em 
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Curitiba, PR, em 2013, para eixos de comunicações tratando de história da edu-
cação matemática (nesse que é o principal e maior evento nacional, houve, para a 
apresentação de trabalhos, nada menos que seis subeixos: História da Educação 
Matemática e Cultura, História da Educação Matemática e Matemática, História 
da Educação Matemática e Filosofia, História da Educação Matemática e 
Formação de Professores, História da Educação Matemática e História e História 
da Educação Matemática e suas fontes de pesquisa!). 

Sim, de fato, há um verdadeiro movimento. E os movimentos, entendidos 
como mobilizações dessa natureza, parecem ser os constituintes fundamentais 
da própria trajetória histórica da educação matemática. Recorde-se o Primeiro 
Movimento de Internacionalização do Ensino de Matemática, a partir da 
criação da CIEM – Comissão Internacional para o Ensino de Matemática, 
em inícios do século XX; e, ainda, o Movimento da Matemática Moderna, de 
meados do século passado, que levou a mídia, os professores, e a formação 
de grupos de estudo, alimentados por enormes esperanças sobre o futuro da 
educação matemática em âmbito planetário. Por último, a própria criação do 
campo da Educação Matemática no Brasil remete a um movimento, bem retra-
tado na pesquisa de doutorado de Denizalde Josiel Rodrigues Pereira, intitu-
lada História do movimento democrático que criou a Sociedade Brasileira de 
Educação Matematica – SBEM). Assim, movimentos transformam-se em cate-
gorias de análise da própria Educação Matemática.

E quanto à história da educação matemática? Há alguma singularidade 
nesse movimento em favor da história da educação matemática? Ou ele se 
inscreve numa dinâmica já própria e histórica ao próprio campo da Educação 
Matemática, como mencionado pelos exemplos dados acima? 

A resposta à questão é positiva. Há, sim, uma singularidade. Diante das 
urgências do cotidiano, das pressões sociais mais amplas por resultados ime-
diatos para a melhoria da aprendizagem em matemática de crianças e ado-
lescentes; de elevação dos índices nacionais e de exames internacionais, no 
aproveitamento em provas e exames, não deixa de ser surpreendente que o 
tema da história da educação matemática, de natureza não imediatista, revele-
-se num movimento crescente em nosso país e alhures.

Raciocinando por comparação, os estudos sobre tecnologia e educação 
matemática, resolução de problemas, história da matemática, dentre outras ver-
tentes contemporâneas que apontam dimensões importantes do conhecimento 
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do processo de ensino e aprendizagem da matemática, parecem não levantar 
dúvidas sobre as suas respectivas importâncias. Que voz se manifestaria contrá-
ria à presença da tecnologia nos ensinos de matemática nos dias atuais? Quem 
poderia ser avesso às dinâmicas de resolução de problemas como estratégias e 
metodologia de ensino da matemática? Pouquíssimos desdenhariam o papel 
da história da matemática para o conhecimento dos conteúdos desse saber. 
De outra parte, a história da educação matemática nem mesmo goza, no senso 
comum pedagógico, de qualquer identidade. E parece muito difícil convencer os 
não iniciados que o tema não trata de história da matemática, já classicamente 
estabelecido. Na tarefa explicativa está presente a inevitável demanda prático-
-utilitária: a que serviria essa tal história da educação matemática? Como se vê, 
é mesmo surpreendente que a mobilização em torno da história da educação 
matemática esteja ganhando mais e mais adeptos em pesquisas de diferentes 
níveis, constituindo-se como um verdadeiro movimento.

Esse movimento impulsiona iniciativas e reflexões diversas. Uma delas 
está retratada nas sínteses que foram possíveis de serem feitas a partir da rea-
lização do I ENAPHEM. Elas estão impressas em obra coletiva publicada com 
os resultados desse primeiro evento nacional sobre história da educação mate-
mática (o livro História da Educação Matemática no Brasil – problemáticas de 
pesquisa, fontes, referências teórico-metodológicas e histórias elaboradas, um 
alentado volume de 330 páginas, escrito por cerca de 25 autores, publicado em 
2014, pela LF Editorial, São Paulo). 

Se o movimento da história da educação matemática tem núcleo de cons-
tituição mais evidente no âmbito das pesquisas, nada mais esperado que elas 
– as pesquisas e seus resultados – aspirem ser reconhecidos como um conhe-
cimento acadêmico válido: a história da educação matemática como um saber 
científico. Esse foi o destaque da síntese possível de ser realizada ao final do 
I ENAPHEM, realizado na cidade de Vitória da Conquista, BA, em 2012. Tal 
ênfase foi colocada nas conclusões da obra vinda do Encontro, sob o emble-
mático título de “Por uma história da educação matemática como disciplina 
científica”. Na perspectiva de ser transformada em disciplina acadêmico-cien-
tífica, a história da educação matemática passa a ser considerada como conhe-
cimento, no âmbito da Educação Matemática, enquanto campo científico, e 
vem a ser tratada como uma dimensão importante para compreender e enca-
minhar orientações às demandas da educação matemática em todos os níveis 
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de ensino. Por certo, muitas barreiras tal intento tem a vencer. Uma das mais 
importantes é a sua própria caracterização como disciplina, entendida como 
síntese de uma área científica. Para tal, o imperativo que se coloca é o da ela-
boração de problemas originais, comparativamente àqueles já construídos por 
outras disciplinas. E essa originalidade não decorre somente de um conteúdo 
específico – a matemática –, nem mesmo se expressa pela atenção a diferentes 
níveis de ensino desse conteúdo. Há que ser realizado o esforço da construção 
teórica de problemáticas não presentes em outras áreas. E, aqui, cabe retomar 
parte da síntese esboçada anteriormente no livro originário do I ENAPHEM: 

“A maioridade da história da educação matemática, ao que tudo indica, terá 
como caminho a trilhar aquele de transformar-se da condição de especiali-
dade, seja da História da Matemática, da Educação Matemática, ou mesmo da 
História/História da Educação, para a plenitude de um campo científico, eri-
gindo-se como uma disciplina. E para isso será necessário a ultrapassagem de 
objetos de pesquisa – que hoje, em boa medida, vêm sendo tomados do real 
empírico, de sua aparência fenomenológica (níveis de escolaridade do ensino 
de matemática, conteúdos de ensino matemático, formação de professores de 
matemática, metodologias etc. são exemplos disso) (...) para a construção teó-
rica de objetos de conhecimento” (2014, p. 330).

Essa barreira a ser ultrapassada – a da transformação de uma especia-
lidade para tornar-se uma verdadeira disciplina científica, configurada pela 
originalidade de seus problemas – é fundamental, mas não constitui o único 
desafio. E, aqui, obrigamo-nos ao esforço de extrair a tônica dos resultados 
do II ENAPHEM. O que esse segundo evento nacional aponta? A análise dos 
textos que compõem este livro dá-nos pistas para a resposta. Desde logo, é pos-
sível dizer os textos que compõem os capítulos deste livro, que sistematizam, 
sintetizam e retratam os trabalhos apresentados no Encontro realizado em 
Bauru, SP, em novembro de 2014, podem ser agrupados numa outra síntese – 
uma síntese da síntese – que revela três dimensões do movimento da história 
da educação matemática presente no II ENAPHEM. 

Uma primeira delas – talvez a mais importante – refere-se ao aprofunda-
mento das referências teórico-metodológicas, com o fim de melhor utilizá-las para 
construir as problemáticas de pesquisa – as questões originais que devem caracte-
rizar a história da educação matemática. E, neste caso, é significativa a presença do 
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primeiro texto neste livro: “A ‘nova’ História Cultural”, de Roger Chartier, e a pro-
moção do diálogo mais estreito com uma dada relação com o passado da educação 
matemática, por meio da História Cultural, que poderá fertilizar a elaboração de 
problemáticas de pesquisa, no seio de uma “história cultural da educação mate-
mática” (LEME DA SILVA; VALENTE, 2009 – leia-se especialmente o Capítulo 
2 – “Por uma história cultura da educação matemática”). Junto a Chartier, a apro-
ximação maior dos estudos de história da educação matemática com a História da 
Educação, pelos escritos de Carlos Monarcha, no capítulo intitulado “História da 
educação brasileira e seus percursos”. A importância do texto revela-se para além 
do seu conteúdo, ele desloca, no âmbito da “história da educação matemática”, a 
tônica dessa expressão. Explicando melhor: não se estaria considerando uma his-
tória “da educação matemática”; mas, uma “história da educação” matemática. 
Noutros termos, coloca-se a tarefa de tratar as questões relativas à educação mate-
mática levando em conta o diálogo com a produção dos historiadores da educação. 

Ainda nesta primeira dimensão incluem-se textos que apontam para 
apropriações – para usar uma das categorias caras a Chartier – de referências 
teórico-metodológicas de outros domínios, trazidas por importantes pesqui-
sadores da história da educação matemática. Assim, há os estudos de Maria 
Laura Magalhães Gomes “O ENAPHEM e a História da Educação Matemática 
no Brasil: comemorar, pertencer, problematizar”; o trabalho de Antonio 
Miguel, “ENAPHEM o livro: memórias da pele de uma comunidade” e, ainda, 
os escritos elaborados por Luzia Aparecida de Souza e Heloisa da Silva sob 
título “O nacional e o local nas mesas-redondas submetidas ao II ENAPHEM: 
das problematizações propostas e provocadas”. Todos esses últimos textos têm 
em comum, mesmo que não explicitamente, o desafio de responder à seguinte 
questão: que bases teórico-metodológicas possibilitam a construção de proble-
mas originais definidores do campo científico história da educação matemá-
tica? Os autores revelam uma certa variedade de escolhas, o que dá sentido ao 
próprio subtítulo deste livro: “sob o signo da pluralidade”. 

É possível caracterizar uma segunda dimensão do movimento da história 
da educação matemática lido nesta obra. Tratam-se de textos diretamente arti-
culados aos trabalhos do II ENAPHEM. Um deles é o estudo de Arlete de Jesus 
Brito e Maria Ângela Miorim (“A institucionalização da História da Educação 
Matemática”); outro, o elaborado por Maria Célia Leme da Silva, Claudia Regina 
Boen Frizzarini e Deoclecia de Andrade Trindade (“Sessões Coordenadas do II 
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ENAPHEM: um laboratório de pesquisa em ação”). Os dois textos estão próxi-
mos em seu conteúdo e forma, apesar dos títulos tão diferentes. Tratam de inven-
tários, inventários cronológicos. O primeiro deles, sob um aspecto mais amplo; 
o segundo, atendo-se aos trabalhos apresentados no II Encontro. Constituem 
bases fundamentais para novos estudos. Retratam a empiria do que se tem até 
o presente momento em termos de estudos sobre história da educação mate-
mática. Tais inventários cronológicos, no entanto, não revelam problemáticas 
de pesquisa, revelam temáticas abordadas. Assuntos tratados num dado tempo, 
face a uma cronologia, seja ela a mais distante (BRITO; MIORIM) ou imediata, 
do próprio II Encontro (LEME DA SILVA; FRIZZARINI; TRINDADE). Muito 
possivelmente esta opção tenha sido escolhida pelas autoras em razão da dificul-
dade de realizar uma análise das problemáticas de pesquisa originais da história 
da educação matemática, trazidas pelos trabalhos inventariados, dado que eles 
ainda buscam consolidar a área como uma disciplina científica, nos termos já 
mencionados nas linhas anteriores. Ao que parece, persiste como desafio, para 
as pesquisas da área, a ultrapassagem de objetos de pesquisa tomados do real 
empírico, de sua aparência fenomenológica, para a construção teórica desses 
objetos. Mesmo que tal hipótese se confirme, no entanto, há, por certo, um 
conjunto de trabalhos já produzidos segundo os quais foi possível avançar na 
constituição das problemáticas originais da história da educação matemática. 
Dada a imensa produção de livros, artigos, dossiês etc. como citado anterior-
mente, e que dão substância, volume e caracterizam o movimento da história 
da educação matemática, é perfeitamente possível acreditar que há avanços, que 
vem sendo constituído um núcleo desses problemas que poderão caracterizar a 
história da educação matemática como uma disciplina científica. Mas tais inven-
tários cronológicos têm dificuldade de captar esses avanços. O elenco de temá-
ticas tratadas na história da educação matemática desde os anos 1980, até as 
Sessões Coordenadas do II ENAPHEM, criam uma grade através da qual esca-
pam as problemáticas de pesquisa. A malha tecida dos inventários cronológicos 
deixa de reter aqueles estudos, por certo de número ainda pequeno, que trazem 
objetos teóricos postos originalmente pela história da educação matemática. 
Assim, a partir de tais inventários cronológicos – e, reitere-se: eles constituem 
bases fundamentais para o avanço das pesquisas – surgem novos desafios: ultra-
passar as cronologias, construir a periodicidade. Uma cronologia é condição 
necessária, mas não suficiente para uma periodização. E, aqui, cabe um breve 
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détour explicativo, e ele lança mão da Enciclopédia Einaudi, em seu volume 29 
– Tempo/Temporalidade. Ela começa assim, no verbete “periodização”: “Todos 
sabem, por terem aprendido na escola, que a história se divide em quatro gran-
des períodos ou épocas: Antiguidade, Idade Média, Época Moderna, Mundo 
Contemporâneo” (1993, p. 164). A partir deste princípio, seguirão menções a 
uma variedade imensa de periodizações da história, que mostram, afinal, que 
o modo como se organiza uma periodização é histórico. Ou, por outra, “toda 
periodização parece ter dois aspectos: factual e conceptual” (1993, p. 167). A 
ocorrência dos eventos no tempo, por si só, não caracteriza uma periodização. 
Há que conceituar, construir uma grade analítica de organização deles. Mesmo 
que se possa ter, “um conhecimento sem conceito” (BOURDIEU, 2008, p. 438). 
Por certo, para que o movimento da história da educação matemática avance, 
cabe a necessidade de, a partir dos inventários cronológicos, serem construídas 
periodizações. Enfatize-se: uma cronologia remete ao percurso dos eventos ao 
longo do tempo, registrado segundo uma ordem linear, ditada pelo tempo do 
relógio, dos dias, meses, anos, séculos. Nela, por exemplo, todos os trabalhos 
e pesquisas têm o mesmo peso relativo, diferem por situarem-se mais próxi-
mos 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 sequência linear de duração cronológica. Os trabalhos e pesqui-
sas sobre história da educação matemática não têm peso relativo igual. Alguns 
avançam em verdadeiras problemáticas de pesquisa, na construção de objetos 
teóricos, dando mostras de que há problemas originais. Outros, perdem-se na 
empiria dos ensinos de matemática, confundindo temas de pesquisa com objeto 
de pesquisa. Algo similar à diferença posta para a evocação de objetos fenome-
nológicos como objetos de pesquisa (histórias de formação de professores de 
matemática, histórias de mudanças curriculares, métodos e práticas educativas 
em matemática, histórias de conteúdos e de disciplinas escolares em diferentes 
níveis de ensino, histórias de artefatos didáticos relacionados ou dirigidos à edu-
cação matemática etc.) e objetos construídos teoricamente que precisam ser des-
tacados por meio de uma periodização do movimento da história da educação 
matemática. Seja como for, esta segunda dimensão, que pode ser lida nos textos 
deste livro, articula-se ou deverá articular-se à primeira, na busca da originali-
dade dos problemas teóricos que o movimento da história da matemática vem 
formulando. 
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Por fim, o livro apresenta o movimento da história da educação mate-
mática numa terceira dimensão: as memórias de um campo em construção. 
Como impulsionar um movimento, empunhar suas bandeiras, sem que exis-
tam certos personagens quase míticos a conduzirem os seus participantes? 
Ao leitor caberá deliciar-se com as narrativas de memórias dos professores 
Lucília Sanchez, Renate Watanabe e Ubiratan D’Ambrosio, que deram os seus 
testemunhos para Maria Ângela Miorim (Sanches e Watanabe), para Carlos 
Roberto Vianna (D’Ambrosio) e para toda a plateia presente às sessões do 
II ENAPHEM. Registre-se o trabalho primoroso de textualização e notas de 
Ivete Maria Baraldi, Bruna Camila Both e Erica Capasio Rosa (“Memórias da 
Educação Matemática: ‘Tempos de Matemática Moderna’”) e, ainda, de Maria 
Ednéia Salandim, Fábio Bordignon, Leandro Josué de Souza e Carlos Roberto 
Vianna (“Memórias da Educação Matemática: Ubiratan D’Ambrosio”). A esta 
terceira dimensão do movimento da história da educação matemática, trazido 
às páginas deste livro, cabe lembrar do alerta feito por Chartier: “Não se trata 
de reivindicar a memória contra a história (...) cabe mostrar que o testemunho 
da memória é a garantia da existência de um passado que não mais existe. O 
discurso histórico encontra na memória a certificação imediata e evidente da 
referencialidade de seu objeto” (CHARTIER, 2007, p. 38).

Votos de boa leitura!
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A “nova” História Cultural

Roger Chartier

A categoria “new cultural history” entrou no léxico corrente dos histo-
riadores quando Lynn Hunt publicou em 1989, com este título, uma obra que 
reune oito ensaios sobre diferentes modelos e exemplos desse novo modo de 
fazer história (HUNT, 1989). Na sua introdução, ela sublinha os três traços 
essenciais que davam coerência a trabalhos cujos objectos (textos, imagens, 
rituais etc) eram muito diversificados.

Em primeiro lugar, centrando a sua atenção sobre as linguagens, as 
representações e as práticas, a “new cultural history” propõe um modo inédito 
de compreender as relações entre as formas simbólicas e o mundo social. À 
abordagem clássica, ligada à localização objetiva das divisões e das diferenças 
sociais, ela opõe a sua construção móvel, instável, conflitual, a partir das lutas 
de representação e dos efeitos performativos dos discursos.

Em segundo lugar, a “new cultural history” encontra modelos de inteli-
gibilidade em vizinhos que até então os historiadores tinham pouco frequen-
tado: de um lado os antropólogos, e do outro, os críticos literários. Às antigas 

1
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alianças, estabelecidas entre a história e as disciplinas amigas ou rivais como 
eram a geografia, a psicologia ou a sociologia, sucederam-se novas proxi-
midades que obrigam os historiadores a ler de maneira menos diretamente 
documental os textos ou as imagens e a compreender nos seus significados 
simbólicos os comportamentos individuais ou os ritos coletivos.

Em terceiro lugar, esta história, que se faz mais de estudos de casos do 
que de teorização geral, levou os historiadores a refletir sobre as suas próprias 
práticas e, em particular, sobre as escolhas conscientes ou as determinações 
ignoradas que comandavam o seu modo de construir as narrativas e as análises 
históricas.

Estas são as três características fundamentais que definiam, para Lynn 
Hunt, uma nova prática historiográfica. Afirmava assim a convergência entre 
pesquisas nascidas em contextos sensivelmente diferentes: a saber, do lado 
americano, o uso, por vários historiadores, de conceitos e modelos baseados 
no trabalho de antropólogos como Victor Turner, Mary Douglas e Clifford 
Geertz ou, do lado francês, as críticas dirigidas, do interior da tradição dos 
Annales, tanto às definições clássicas da noção de mentalidades quanto às 
certezas estatísticas da “história serial do terceiro nível” – o da cultura. Seria 
necessário acrescentar, ainda, que curiosamente estejam ausentes do livro de 
Lynn Hunt as propostas apresentadas no mesmo tempo quanto aos efeitos 
cognitivos produzidos pela redução da escala de observação, tal como a pre-
conizava e a praticava a “microstoria” italiana. Ao designar sob uma mesma 
noção abordagens com tão variadas origens, o livro de Lynn Hunt dava visibi-
lidade e unidade ao conjunto de mudanças que até então tinham passado des-
percebidas – ou tinham sido mal interpretadas. É, assim, cerca de uma década 
antes, que a categoria “new cultural history” não aparecia de forma alguma 
no balanço historiográfica proposto por Dominick LaCapra e Steve Kaplan 
(LaCAPRA e KAPLAN, 1982).

A nova história cultural dos anos 80 era claramente definida em oposi-
ção a postulados que até então tinham governado a história das mentalidades 
(Le GOFF, 1974). Em primeiro lugar, o objecto da história das mentalidades 
era o oposto do da história intelectual clássica. Às ideias, que resultam da ela-
boração consciente de um espírito singular, opõe-se a mentalidade, sempre 
colectiva, que rege automaticamente o conteúdo impessoal dos pensamentos 
comuns. Tendo por objecto o coletivo, o automático, o repetitivo, a história das 
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mentalidades podia e devia tornar-se serial e estatística. Nisso, inscrevia-se na 
herança da história das economias, das populações e das sociedades que, no 
horizonte da grande crise dos anos trinta, e em seguida sobre o do imediato 
pós-guerra, constituiu o domínio mais inovador da historiografia. Quando, 
nos anos sessenta, a história das mentalidades definiu um novo campo de estu-
dos, promissor e original, ela o desenvolveu, com frequência, retomando os 
métodos que haviam assegurado os triunfos da história económica e social: 
ou seja, as técnicas da estatística regressiva e da análise matemática de séries.

Duas consequências decorriam do primado concedido às séries e, por 
conseguinte ao estabelecimento e tratamento de dados homogéneos, repetidos 
e comparáveis, com intervalos temporais regulares. A primeira era o privi-
légio dado às fontes massivas, largamente representativas e disponíveis para 
um período longo: por exemplo, os inventários póstumos, os testamentos, os 
catálogos de bibliotecas, os arquivos judiciais etc.. A segunda consequência 
consistia na tentativa de articular, de acordo com o modelo braudeliano das 
diferentes temporalidades (longa duração, conjuntura, acontecimento), o 
tempo longo das mentalidades que com frequência resistem à transformação 
com o tempo curto dos abandonos brutais ou de rápidas transferências de 
crenças e de sensibilidade.

Uma terceira característica da história das mentalidades na sua idade de 
ouro procede da forma ambígua de pensar a sua relação com a sociedade. A 
noção parece, efetivamente, destinada a apagar diferenças a fim de encontrar 
categorias partilhadas por todos os membros de uma mesma época. Entre os 
praticantes da história das mentalidades, Philippe Ariès é sem dúvida quem 
mais fortemente se ligou a uma tal identificação da noção com um sentimento 
comum. O reconhecimento dos arquétipos de civilização partilhados por uma 
sociedade inteira não significa, certamente, a anulação de toda a diferença 
entre os grupos sociais ou entre clérigos e laicos. Mas estas distâncias foram 
sempre pensadas no interior de um processo de longa duração que produz 
representações e comportamentos que são essencialmente comuns. Postulando 
assim a unidade fundamental (pelo menos tendencialmente) do inconsciente 
coletivo, Philippe Ariès lê os textos e as imagens não como manifestações de 
singularidades individuais, mas para decifrar a expressão inconsciente de uma 
sensibilidade colectiva ou para encontrar o fundo recorrente de representações 
comuns que era espontâneo e universalmente partilhado (ARIÈS, 1977).
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Para outros historiadores das mentalidades, mais diretamente inscritos 
na herança da história social, o essencial reside no nó que liga as distâncias 
entre as maneiras de pensar e de sentir e as diferenças sociais. Uma tal pers-
pectiva organiza a classificação dos fatos de mentalidade a partir das divi-
sões estabelecidas pela análise social. Disto a sobreposição entre as fronteiras 
sociais que separam grupos ou classes e as que diferenciam suas mentalida-
des (MANDROU, 1961). Este primado do recorte social é certamente o traço 
mais nítido da dependência da história das mentalidades em relação à história 
social na tradição francesa.

Como explicar o sucesso, dentro e fora da França, tanto entre historia-
dores como entre leitores, da história das mentalidades, nos anos 60 e 70? Isto 
porque uma tal abordagem permitia, na própria diversidade, a criação de um 
novo equilíbrio entre história e ciências sociais. Contestada na sua primazia 
intelectual e institucional pelo desenvolvimento da psicologia, da sociologia e 
da antropologia, a história enfrentou-as anexando as questões das disciplinas 
que punham em causa a sua dominação. A atenção deslocou-se então para 
objetos (sistemas de crença, atitudes coletivas, formas rituais etc.) que até 
então pertenciam aos campos vizinhos, mas que entravam plenamente numa 
história das mentalidades coletivas. Ao apropriar-se dos procedimentos e dos 
métodos de análise que eram os da história económica e social, a história das 
mentalidades (no seu sentido mais abrangente) pôde ocupar a dianteira da 
cena historiográfica e responder com eficácia ao desafio lançado pelas ciências 
sociais.

Contudo, não faltaram críticas contra os seus postulados e interesses. As 
primeiras vieram da Itália. Desde 1970, Franco Venturi denunciava o apaga-
mento da força criativa das ideias novas em proveito de simples estruturas 
mentais sem dinamismo nem originalidade (VENTURI, 1970). Alguns anos 
mais tarde, Carlo Ginzburg ampliava a crítica (GINZBURG, 1976). Ele recu-
sava a noção de mentalidade por três razões: para começar, pela sua insistência 
exclusiva em elementos inertes, obscuros e inconscientes das visões do mundo, 
o que conduz a diminuir a importância das ideias racional e conscientemente 
enunciadas; em seguida, porque pressupõe indevidamente a partilha das mes-
mas categorias e representações por todos os grupos sociais ou todos os indi-
viduos pertecendo no mesmo grupo social; finalmente, pela sua aliança com 
os procedimentos quantitativos e seriais reifica os conteúdos do pensamento, 
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liga-se às formulações mais repetitivas e ignora as singularidades. Os historia-
dores eram, assim, convidados a privilegiar as apropriações individuais, mais 
do que as distribuições estatísticas, a compreender como um indivíduo ou 
uma comunidade interpretava, em função da sua própria cultura, as ideias e as 
crenças, os textos e os livros que circulavam em sua na sociedade.

Em 1990, Geoffrey Lloyd radicalizou ainda mais a acusação (LLOYD, 
1990). A crítica dirigia-se a dois postulados essenciais da história das men-
talidades: por um lado, o de atribuir a uma sociedade inteira um conjunto 
estável e homogéneo de ideias e de crenças; por outro lado, o de considerar 
que todos os pensamentos e todos os comportamentos de um indivíduo são 
governados por uma estrutura mental única. As duas operações são a própria 
condição para que uma mentalidade possa ser distinguida de uma outra e para 
que seja identificável, em cada indivíduo, os instrumentos e categorias men-
tais que partilha com os seus contemporâneos. Uma tal maneira de pensar 
suprime, nas recorrências ao coletivo, a originalidade de cada expressão sin-
gular, e encerra numa coerência artificial a pluralidade dos sistemas de crença 
e os modos de raciocínio que um mesmo grupo ou um mesmo indivíduo pode 
mobilizar sucessivamente. Lloyd propõe, por conseguinte, que se substitua a 
noção de mentalidade pela de estilos de racionalidade, cujo emprego depende 
diretamente dos contextos de discurso e de registros de experiências. Cada 
um destes impõe regras e convenções próprias, define uma forma específica 
de comunicação, pressupõe expectativas particulares. Por isso é totalmente 
impossível submeter a pluralidade das maneiras de pensar, de conhecer e de 
argumentar a uma mentalidade homogénea e única.

O processo talvez fosse injusto dado que a história das mentalidades 
não reteve e aplicou apenas uma definição globalizante da noção. Soube estar 
atenta às distinções sociais que comandam, numa mesma sociedade, diferen-
tes maneiras de pensar e de sentir ou diversas visões do mundo, e nem sempre 
ignorou a presença possível, num mesmo indivíduo, de várias mentalidades, 
distintas ou mesmo contraditórias. Porém, mesmo se excessiva, a crítica con-
duzida contra a modalidade dominante da história cultural abriu caminho a 
novas maneiras de pensar as produções e as práticas culturais. Do exterior 
ou do interior da tradição dos Annales, estas novas perspectivas partilharam 
um certo número de exigências: a de privilegiar os usos individuais em desfa-
vor das distribuições estatísticas, a de considerar, contra a suposta eficácia dos 



24      Pesquisa em história da Educação Matemática no Brasil: sob o signo da pluralidade

modelos e normas culturais, as modalidades específicas da sua apropriação, a 
de conceber as representações do mundo social como constitutivas das dife-
renças e das lutas que caracterizam as sociedades. São, estes deslocamentos, 
concretizados no recorte e na análise dos objetos históricos, que a categoria 
“new cultural history” pretendia designar e reunir em 1989.

A história cultural: uma definição impossível?
Neste início do século XXI, como avaliar as trajetórias que marcaram a 

história cultural? Ainda que hoje se tenha tornado dominante, não é tarefa 
fácil defini-la na sua especificidade. Devemos fazê-lo a partir dos objetos e 
das práticas cujo estudo constituiria a especificidade desta história? É grande, 
neste caso, o risco de não conseguir traçar uma fronteira segura e nítida entre 
a história cultural e outras histórias: história das ideias, história da literatura, 
história da arte, história da educação, história das mídias, história das ciências 
etc. Deveremos, desde logo, mudar de perspectiva e considerar que toda a his-
tória, qualquer que ela seja, econômica ou social, demográfica ou política, é 
cultural, e isto, na medida em que todos os gestos, todos os comportamentos, 
todos os fenômenos, objetivamente mensuráveis são sempre resultado dos sig-
nificados que os indivíduos atribuem às coisas, às palavras e às ações? Nesta 
perspectiva, fundamentalmente antropológica, o risco é o de uma definição 
imperialista da categoria que, ao identificar-se com a própria história, conduz 
à sua dissolução.

A dificuldade vincula-se com a multiciplidade de acepções do termo 
“cultura”. Elas podem ser esquematicamente distribuídas em duas famílias de 
significações: a que designa as obras e as práticas que, numa dada sociedade, se 
subtraem às urgências do cotidiano e se submetem a um juízo estético ou inte-
lectual; a que visa às práticas ordinárias através das quais uma comunidade, 
qualquer que ela seja, vive e reflete a sua relação com o mundo, com os outros, 
ou com ela própria.

A primeira ordem de significações leva a construir a história dos textos, 
das obras e das práticas culturais como uma história de dimensão dupla. É o 
que propõe Carl Schorske:
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“The historian seeks to locate and interpret the artefact temporally in a field 
where two lines intersect. One line is vertical, or diachronic, by which he 
establishes the relation of a text or a system of thought to previous expressions 
in the same branch of cultural activity (painting, politics, etc.). The other is 
horizontal, or synchronic; by it he assesses the relation of the content of the 
intellectual object to what is appearing in other branches or aspects of a cul-
ture at the same time” (SCHORSKE, 1979, xxi-xxii).

Trata-se, por conseguinte, de pensar cada produção cultural ao mesmo 
tempo na história de um género, da disciplina ou do campo em que se inscreve 
e nas suas relações com as outras criações estéticas ou intelectuais e as outras 
práticas culturais ou políticas que lhe são contemporâneas.

Estas últimas remetem para a segunda família de definições de cultura. 
Ela apoia-se fortemente sobre a acepção que a antropologia simbólica confere 
à noção – e, em particular, Clifford Geertz:

“The culture concept to which I adhere [...] denotes an historically transmit-
ted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited concep-
tions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, 
perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes towards life” 
(GEERTZ, 1973, 89).

A cultura de uma comunidade é, portanto, a totalidade das linguagens e 
das acções simbólicas que lhe são próprias. Daí a atenção que os historiado-
res inspirados pela antropologia prestam às manifestações coletivas onde um 
sistema cultural se enuncia de forma paroxística: rituais de violência, ritos de 
passagem, festas carnavalescas etc. (DAVIS, 1975; DARNTON, 1982).

Representações comuns e obras singulares
De acordo com as suas diferentes heranças e tradições, a “new cultural 

history” privilegiou objetos, domínios e métodos diferentes. Seria impossível 
fazer o seu inventário. Sem dúvida, mais pertinente é a identificação de algu-
mas questões comuns a estas abordagens tão diversas. Um primeiro desafio diz 
respeito à articulação necessária entre as obras singulares e as representações 
comuns. 
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A questão essencial que aqui se coloca é a do processo pelo qual os leito-
res, os espectadores ou os ouvintes dão sentido aos textos de que se apropriam. 
A interrogação levou a uma reação contra o estrito formalismo da “Nouvelle 
critique” ou do “New Criticism” e fundamentou todas as abordagens que qui-
seram pensar a produção da significação como construída na relação entre 
os leitores e os textos, O projeto assumiu formas diversas no seio da crítica 
literária, centrando a atenção, seja na relação dialógica entre as propostas das 
obras e as expectativas estéticas e categorias interpretativas dos seus públicos, 
como na “Rezeptiostheorie” (JAUSS, 1974), seja sobre a interação dinâmica 
entre o texto e o seu leitor, entendido numa perspectiva fenomenológica pela 
“Reader-response theory” (ISER, 1976), seja sobre as transações que ocorrem 
entre as próprias obras e os discursos ou as práticas ordinárias que são, ao 
mesmo tempo, as matrizes da criação estética e as condições da sua inteligibi-
lidade, como afirma o “New Historicism” (GREENBLATT, 1988).

Abordagens semelhantes obrigaram o afastamento face a todas as leitu-
ras estruturalistas ou semióticas que remetiam o sentido das obras exclusiva-
mente ao funcionamento automático e impessoal da linguagem. Mas aquelas 
se tornaram, por sua vez, o alvo das críticas da história cultural ou da critica 
textual. Por um lado, elas consideram frequentemente os textos como exis-
tindo em si mesmos, independentemente dos objetos e vozes que os trans-
mitem. Uma leitura cultural das obras deve lembrar que as formas que dão 
a ler, a ouvir ou a ver os textos, também participam na construção do seu 
sentido. Daí a importância reconquistada pelas disciplinas ligadas à descrição 
rigorosa dos objetos escritos que transmitem os textos: a paleografia, a codi-
cologia (PETRUCCI, 1995), a bibliografia (McKENZIE, 1986). Daí também a 
atenção prestada à historicidade primeira dos textos, aquela que lhes vem do 
cruzamento entre as categorias de designação e de classificação dos discursos 
próprios de um tempo, e a sua materialidade, entendida como o modo da sua 
inscrição sobre a página, ou da sua distribuição no objeto escrito (De GRAZIA 
e STALLYBRASS, 1993).

Por outro lado, as abordagens críticas que consideraram a leitura como 
uma “recepção” ou uma “resposta” universalizaram implicitamente o processo 
de leitura, tomando-o como um ato cujas circunstâncias e modalidades con-
cretas não teriam importância. Contra um tal apagamento da historicidade 
do leitor, é preciso lembrar que também a leitura tem uma história (e uma 
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sociologia) e que a significação dos textos depende das regras de interpretação, 
das competências e das práticas de leitura próprias às comunidades que cons-
tituem, na sincronia ou na diacronia, os seus diferentes públicos (CAVALLO 
e CHARTIER, 1995; BOUZA, 1999). A “sociologia dos textos”, entendida à 
maneira de D. F. McKenzie, tem, pois, por objeto o estudo das modalidades de 
publicação, de disseminação e de apropriação dos textos. Considera o “mundo 
do texto” como um mundo de objetos e de “performances”, e o “mundo do lei-
tor” como o da “comunidade de interpretação” (FISH, 1980) à qual pertence e 
que define um mesmo conjunto de competências, de normas e de usos. 

Apoiada na tradição bibliográfica, a “sociologia dos textos” coloca a tônica 
sobre a materialidade do texto e a historicidade do leitor com uma dupla inten-
ção. Trata-se, por um lado, de identificar os efeitos produzidos sobre o esta-
tuto, a classificação e a percepção de uma obra por meio das transformações 
da sua forma manuscrita ou impressa. Por outro lado, trata-se de mostrar que 
as modalidades próprias da publicação dos textos antes do século XVIII põem 
em questão a estabilidade e a pertinência das categorias que a crítica associa 
espontaneamente à literatura: tais como as de “obra”, “autor”, “propriedade lite-
raria”, “livro” etc.

Esta dupla atenção é fundamento da definição de objetos de investiga-
ção próprios a uma abordagem cultural das obras (o que não quer dizer que 
sejam específicas a tal ou tal disciplina constituída). Tais objetos são as varia-
ções históricas dos critérios que definem a “literatura”; as modalidades e os 
instrumentos de construção dos reportórios de obras canónicas; os efeitos das 
restrições exercidos pelo mecenato, as academias ou o mercado sobre a criação 
literária; ou, ainda, a análise dos diversos atores (copistas, editores, impresso-
res, tipógrafos, corrctores etc) e das diferentes operações implicadas no pro-
cesso de publicação dos textos.

Produzidas numa ordem específica, as obras fogem dela e assumem a 
sua existência sendo investidas de significações que lhes atribuem, por vezes 
na muito longa duração, os seus diferentes públicos. Assim, o que é necessá-
rio pensar é a articulação paradoxal entre uma diferença – aquela pela qual 
todas as sociedades, em modalidades variáveis, separaram um domínio parti-
cular de produções, de experiências e de prazeres – e dependências – aquelas 
que tornam a criação estética ou intelectual possível e inteligível, quando essa 
criação é inscrita no mundo social e no sistema simbólico dos seus leitores 
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ou espectadores (CHARTIER, 1998). O cruzamento inédito de abordagens 
durante muito tempo estranhas entre si (a crítica textual, a história do livro, 
a sociologia cultural), mas reunidas pelo projeto da história cultural, enfrenta 
assim um desafio fundamental: compreender como as apropriações particula-
res e inventivas dos leitores singulares (ou dos espectadores) dependem, glo-
balmente, dos efeitos de sentido visados pelas próprias obras, dos usos e das 
significações impostas pelas formas materiais da sua publicação e circulação, 
e das competências, categorias e representações que dominam a relação que 
cada comunidade tem com os diferentes discursos.

O erudito e o popular
Uma segunda questão que mobilizou a “new cultural history” é a das rela-

ções entre cultura popular e cultura erudita. Pode-se reduzir os modos de con-
ceber essas relações a dois grandes modelos de descrição e de interpretação. O 
primeiro, desejoso de abolir todas as formas de etnocentrismo cultural, trata 
a cultura popular como um sistema simbólico coerente e autónomo, que se 
organiza segundo uma lógica estranha e irredutível à lógica da cultura letrada. 
O segundo, preocupado em fazer ver a existência das relações de dominação 
e das desigualdades do mundo social, compreende a cultura popular a par-
tir das suas dependências e das suas carências face à cultura dos dominantes. 
De um lado, por conseguinte, a cultura popular é pensada como um sistema 
simbólico autônomo, independente, fechado sobre si mesmo; do outro, ela é 
inteiramente definida pela sua distância face à legitimidade cultural.

Os historiadores oscilaram durante muito tempo entre estas duas pers-
pectivas, como mostram os trabalhos sobre a religião ou a literatura, tidas 
como especificamente populares, e a construção de uma oposição, reiterada ao 
longo do tempo, entre a idade de ouro de uma cultura popular livre e vigorosa, 
e uma idade de ferro na qual as censuras e os constrangimentos a condenaram 
e a desmantelaram.

Os trabalhos de história cultural levaram a recusar tais distinções tão 
categóricas. Para começar, é claro que o esquema que opõe esplendor e misé-
ria da cultura popular não é próprio da época moderna, entre séculos XVI e 
XVIII. Encontramo-lo nos medievalistas que designam o século XIII como o 
tempo de uma aculturação cristã, que destruiu as tradições da cultura popular 
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laica dos séculos XI e XII. Caracteriza, igualmente, a oscilação que faz passar, 
entre 1870 e 1914, as sociedades ocidentais de uma cultura tradicional, cam-
ponesa e popular, para uma cultura nacional homogênea, unificada, aberta. E 
um tal contraste distinguiria, no século XX, a cultura de massas imposta pelos 
novas media e uma cultura oral, comunitária e criadora, mas desmantelada e 
apagada. O destino historiográfico da cultura popular seria, assim, o de estar 
sempre apagada, mas também, como o pássaro fênix, o de sempre renascer. O 
verdadeiro problema não é, pois, datar o desaparecimento supostamente irre-
mediável de uma cultura dominada, por exemplo, em 1600 ou 1650 (BURKE, 
1978), mas compreender como, em cada época, se tecem relações complexas 
entre formas impostas, mais ou menos restritivas, e identidades salvaguarda-
das, mais ou menos alteradas.

Em segundo lugar devemos reconhecer que a força dos modelos culturais 
dominantes não anula o espaço próprio da sua recepção. Existe sempre uma 
distância entre a norma e a experiência, o dogma e a crença, os mandamen-
tos e os comportamentos. É nessa distância que se insinuam reformulações e 
desvios, apropriações e resistências (De CERTEAU, 1980). Pelo contrário, a 
imposição de disciplinas inéditas, o inculcar de novas submissões, a definição 
de novas regras de comportamento devem sempre compor ou negociar com 
representações enraizadas e tradições partilhadas. É pois inútil querer iden-
tificar a cultura, a religião ou a literatura “popular” a partir de práticas, de 
crenças ou de textos que lhes seriam específicos. Uma tal constatação levou a 
considerar tanto os mecanismos que fazem interiorizar pelos dominados sua 
própria inferioridade ou ilegitimidade como as lógicas graças às quais uma 
cultura dominada chega a preservar algo da sua coerência simbólica. A lição 
vale tanto para o confronto entre os clérigos e as populações rurais na velha 
Europa (GINZBURG, 1976) como para as relações entre vencidos e vencedo-
res no mundo colonial (GRUZINSKI, 1988).

Discursos e práticas
Um terceiro desafio lançado à história cultural, quaisquer que sejam as 

suas abordagens e objetos, diz respeito à articulação entre práticas e discur-
sos. O colocar em questão das antigas certezas tomou a forma do “linguistic 
turn”, que se baseia em duas ideias essenciais: que a linguagem é um sistema de 
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signos cujas relações produzem o sentido fora de qualquer intenção subjetiva; 
que a “realidade” não é uma referência objetiva, exterior ao discurso, mas é 
sempre construída na e pela linguagem. Uma tal perspectiva considera que 
os interesses sociais nunca são uma realidade preexistente, mas são sempre o 
resultado de uma construção linguística, e considera que toda a prática, qual-
quer que ela seja, está sempre situada na ordem do discurso (BAKER, 1990).

Contra estes postulados, muitos lembraram que, se as práticas antigas 
não são a maior parte das vezes acessíveis senão através de textos que as repre-
sentam ou organizam, prescrevem ou proscrevem, isto não implica, contudo, 
a confusão entre as duas lógicas: a lógica que governa a produção e a recep-
ção dos discursos e a lógica que regula comportamentos e ações. Para pensar 
essa irredutibilidade entre a experiência e o discurso, entre a lógica prática e 
a lógica logocêntrica, os historiadores encontraram apoio na distinção pro-
posta por Foucault entre “formações discursivas” e “sistemas não discursivos” 
(FOUCAULT, 1969) ou aquela estabelecida por Bourdieu entre “sentido prá-
tico” e “razão escolástica” (BOURDIEU, 1997).

Tais distinções levam a pensar que a construção de interesses pelas lin-
guagens disponíveis num dado tempo é ela própria limitada pela desigualdade 
de recursos (materiais, linguísticos e conceituais) de que os indivíduos dis-
põem. As propriedades e as posições sociais que caracterizam, nas suas distân-
cias, os diferentes grupos e classes sociais, não são ou não são só um efeito dos 
discursos, mas designam as suas condições de possibilidade.

O objeto fundamental de uma história que visa a reconhecer a maneira 
pela qual os atores sociais dão sentido às suas práticas e aos seus discursos 
situa-se, portanto, na tensão entre, de um lado, as capacidades inventivas dos 
indivíduos ou das comunidades e, do outro, as restrições e as convenções que 
limitam – com mais ou menos força segundo as posições que ocupam nas 
relações de dominação – o que lhes é possível pensar, dizer e fazer. A constata-
ção vale para as obras intelectuais e as criações estéticas, sempre inscritas nas 
heranças e nas referências que as tornam concebíveis, comunicáveis e com-
preensíveis. Vale, igualmente, para todas as práticas disseminadas, silenciosas, 
que inventam o cotidiano.

É a partir de uma tal constatação que se deve compreender a releitura, 
pelos historiadores, dos clássicos das ciências sociais (Elias, Weber, Durkheim, 
Mauss, Halbwachs) e a importância de um conceito como o de “representação” 
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que, por si só, quase chegou a designar a nova história cultural. O conceito 
de representação foi e é um precioso apoio para que se pudessem assinalar e 
articular, sem dúvida melhor do que nos permitia a noção de mentalidade, 
as diversas relações que os indivíduos ou os grupos mantêm com o mundo 
social: em primeiro lugar, as operações de classificação e hierarquização pro-
duzidas pelos esquemas mentais, mediante as quais se percebe e se representa 
a realidade; em seguida, as práticas e os signos que visam a fazer reconhecer 
uma identidade social, a exibir uma maneira própria de ser no mundo, a sig-
nificar simbolicamente um status, uma condição social, um poder; por último, 
as formas institucionalizadas pelas quais uns “representantes” (indivíduos sin-
gulares ou instâncias coletivas) encarnam de maneira visível, “presentificam”, 
a coerência de uma comunidade, a força de uma identidade ou a permanência 
de um poder. A noção de representação, assim, modificou profundamente a 
compreensão do mundo social. Obrigou, efetivamente, a repensar as relações 
que mantêm as modalidades da exibição do ser social ou do poder político 
com as representações mentais – no sentido das representações coletivas de 
Mauss e Durkheim – que dão (ou negam) crença e crédito aos signos visíveis 
que devem fazer reconhecer como tal um poder ou uma identidade. Obrigou 
também a pensar as relações de dominação e as lutas de classe como o resul-
tado de lutas de representações e classificações. 

É possível, portanto, compreender de que maneira os enfrentamentos 
fundados na violência bruta, na força pura, se transformaram em lutas simbó-
licas, ou seja, em lutas que têm as representações por armas e por apostas. A 
representação tem esse poder, porque, segundo Marin, “efetua a substituição 
da manifestação exterior, em que uma força só aparece para aniquilar outra 
força, numa luta de morte, pelos signos da força, ou melhor, pelos sinais e indí-
cios que só precisam ser vistos, comprovados, mostrados, e em seguida contados 
e relatados para que a força da qual eles são os efeitos seja crível” (MARIN, 
1993, 18). 

Aqui, a referência a Pascal está muito presente. Quando desvela o meca-
nismo da “exibição” que se dirige à imaginação e produz a crença, Pascal opõe 
àqueles que necessitam de um “dispositivo” tal, aqueles para quem ele é com-
pletamente desnecessário. O contraste indicado por Pascal tem uma relevân-
cia particular para a história das sociedades do Antigo Regime. Em primeiro 
lugar, permite situar as formas da dominação simbólica, pela imagem, pela 
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“exibição”, como o corolário do monopólio sobre o uso legítimo da força que 
pretende reservar-se o monarca absoluto. A força não desaparece com a ope-
ração que a transforma em poderio, mas esta força fica sempre à disposição 
do soberano, porque é posta em reserva pela multiplicação dos dispositivos 
(retratos, medalhes, louvores, relatos etc.) que representam a potência do rei 
e devem suscitar, sem recurso a nenhum tipo de violência física, a obediên-
cia e a submissão. Em consequência, os instrumentos da dominação simbó-
lica asseguram, ao mesmo tempo, a negação e a conservação do absoluto da 
força. O exercício da dominação política se respaldou, assim, na ostentação 
das formas simbólicas, na representação do poder monárquico, dadas a ver e a 
crer inclusive na ausência do rei, graças aos signos que indicam sua soberania 
(MARIN, 1981). Poderíamos acrescentar que é a pacificação (ao menos rela-
tiva) do espaço social que, entre a Idade Média e o século XVII, transformou 
os enfrentamentos sociais abertos e brutais em lutas de representações cujo 
objetivo é o ordenamento do mundo social, e, portanto o lugar reconhecido na 
sociedade a cada estamento, cada corpo, cada indivíduo.

Além desse uso historicamente situado, a noção de representação trans-
formou a definição dos grupos sociais ou classes nas sociedades contempo-
raneas. Como indica Pierre Bourdieu, “a representação que os indivíduos e os 
grupos exibem inevitavelmente por meio de suas práticas e propriedades faz 
parte integrante de sua realidade social. Uma classe é definida tanto por seu 
ser-percebido, quanto por seu ser, por seu consumo – que não necessita ser 
ostentador para ser simbólico – quanto por sua posição nas relações de pro-
dução (mesmo que seja verdade que esta posição comanda aquele consumo)” 
(BOURDIEU, 1979, 563-564). As lutas de representações são, assim, entendi-
das como uma construção do mundo social por meio dos processos de adesão 
ou rechaço que produzem. Ligam-se estreitamente à incorporação da estru-
tura social nos indivíduos, na forma de representações mentais, e ao exercício 
da dominação, qualquer que seja ele, graças à violência simbólica.

Esta é a razão pela qual muitos trabalhos de história cultural utilizaram 
durante os últimos anos tanto o conceito de representação – com ou sem o 
dito termo – como a noção de dominação ou violência simbólica, que supõe 
que quem a sofre contribui para sua eficácia, segundo a definição proposta 
por Bourdieu: “A violência simbólica é essa coerção que se institui por inter-
médio da adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante 
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(portanto, à dominação), quando dispõe apenas, para pensá-lo e para pen-
sar a si mesmo, ou melhor, para pensar sua relação com ele, de instrumentos 
de conhecimento partilhados entre si e que fazem surgir essa relação como 
natural, pelo fato de serem, na verdade, a forma incorporada da estrutura da 
relação de dominação; ou então, em outros termos, quando os esquemas por 
ele empregados no intuito de se perceber e de se apreciar, ou para perceber 
e apreciar os dominantes (elevado/baixo, masculino/feminino, branco/negro 
etc), constituem o produto da incorporação das classificações assim naturali-
zadas” (BOURDIEU, 1997, 204).

Semelhante perspectiva transformou profundamente a compreensão de 
várias realidades essenciais, tais como o exercício da autoridade, fundada na 
adesão aos signos, aos ritos e às imagens que fazem com que ela seja vista 
e obedecida (BOUZA, 1998); a construção das identidades sociais ou reli-
giosas, situada na tensão entre as representações impostas pelos poderes 
ou pelas ortodoxias e a consciência de pertencimento de cada comunidade 
(GINZBURG, 1966; GEREMEK, 1980); ou as relações entre os sexos, pensadas 
como a inculcação, pela repetição das representações e das práticas, da domi-
nação masculina, e também com a afirmação de uma identidade feminina 
própria, enunciada fora ou dentro do consentimento, pelo rechaço ou a apro-
priação dos modelos impostos (DUBY e PERROT, 1990-92; SCOTT, 1996; 
BOURDIEU, 1998). A reflexão sobre a definição das identidades sexuais, que 
Lynn Hunt designava em 1989 como uma das características originais da “new 
cultural history”, constitui uma ilustração exemplar da exigência que habita 
hoje toda a prática histórica: compreender, ao mesmo tempo, como as repre-
sentações e os discursos constroem as relações de dominação e como estas 
relações são, elas mesmas, dependentes dos recursos desiguais e dos interesses 
contrários que separam aqueles cujo poder legitimam daqueles ou daquelas 
cuja submissão asseguram – ou devem assegurar. Então, tal como a entendo, a 
noção não está longe do real nem do social. Ela ajuda aos historiadores a desfa-
zer-se de sua “muito pobre ideia do real”, como escreveu Foucault, enfatizando 
a força das representações, sejam interiorizadas ou objetivadas. Elas possuem 
uma energia própria que convence que o mundo, a sociedade ou o passado são 
o que elas dizem que são.

A coerência da “new cultural history” será tão forte como proclamava 
Lynn Hunt? A diversidade dos objetos da investigação, das perspectivas 
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metodológicas e das referências teóricas que caracterizam, nestes últimos vinte 
e cinco anos, a história cultural, qualquer que seja a definição que dela se dê, 
permite-nos ter dúvidas. O que fica, no entanto, é um conjunto de questões e 
de exigências partilhadas independentemente de fronteiras entre disciplinas, 
entre teorias, entre campos. Neste sentido, a “new cultural history” não é, ou 
já não é definida pela unidade da sua abordagem, mas pelo espaço de inter-
câmbio e de debates construído entre os pesquisadores que recusam a redução 
dos fenómenos históricos numa só vertente. Afastando-se tanto das ilusões do 
“linguistic turn” quanto do primado absoluto da primazia do político ou do 
social, essa comunidade invisível de historiadores procura levar em conta as 
múltiplas dimensõens da realidade histórica e, assim, pratica a história cultural 
sem necessariamente defini-la. 

Referências
[As obras são citadas na língua e com a data da sua primeira edição]

ARIÈS, Philippe. L’Homme devant la mort, Paris, Editions du Seuil, 1977.

BAKER, Keith M. Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in 
the Eighteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

BOURDIEU, Pierre. La Distinction, Critique sociale du jugement, Paris, Les Editions de 
Minuit, 1979.

BOURDIEU, Pierre. La Noblesse d’Etat. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Les 
Editions de Minuit, 1989.

BOURDIEU, Pierre. Méditations pascaliennes, Paris, Editions du Seuil, 1997.

BOURDIEU, Pierre. La domination masculine, Paris, Editions du Seuil, 1998.

BOUZA, Fernando. Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de 
Felipe II, Madrid, Akal, 1998.

BOUZA, Fernando. Comunicación, conocimiento y memoria en la España de lo siglos 
XVI y XVII, Salamanca, Publicación del SEMYR, 1999.

BURKE, Peter. Popular Culture in Early Modern Europe, London, Maurice Temple Smith, 
1978.

CAVALLO, Guglielmo, e CHARTIER, Roger (eds.). Storia della lettura nel mondo 
occidentale, Roma-Bari, Editori Laterza, 1995.

CHARTIER, Roger. Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, 
Albin, Michel, 1998.

DARNTON, Robert. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural 
History. New York, Basic Books, 1982.



A “nova” História Cultural       35

DAVIS, Natalie Zemon. Society and Culture in Early Modern France. Stanford, Stanford 
University Press, 1975.

De CERTEAU, Michel. L’Invention du quotidien, 1, Arts de faire, Paris, U.G.E., 1980; 
reed., Paris, Gallimard, 1990.

De GRAZIA, Margreta, e STALLYBRASS, Peter. The Materiality of the Shakepearean Text, 
Shakespeare Quarterly, Volume 44, Number 3, 1993, pp. 255-283.

DUBY, Georges, e PERROT, Michèle (eds.). Storia delle donne, Roma-Bari, Editori 
Laterza, 1990-92.

ELIAS, Norbert. Uber den Prozess der Ziviliation. Soziogenetische und pychogenetische 
Untersuchungen, Bâle, 1939 (reedições Berna, Verlag Francke AG, 1969, e 
Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1979).

FISH, Stanley. Is There a Text in This Class ?: The Authority of Interpretive Communities, 
Cambridge, Mass., e London, Harvard University Press, 1980.

FOUCAULT, Michel. L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.

GEERTZ, Clifford. The Interpretation of Culture, Basic Books, New York, 1973.

GEREMEK, Bronislaw. Inutiles au monde. Truands et misérables dans l’Europe moderne 
(1350-1600), Paris, Gallimard e Julliard, 1980.

GINZBURG, Carlo. I Benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento. 
Torino, Giulio Einaudi editore, 1966.

GINZBURG, Carlo. Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del’500. Torino, 
Giulio Einaudi editore, 1976.

GREENBLATT, Stephen. Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy 
in Renaissance England, Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 
1988.

GRUZINSKI, Serge. La colonisation de l’imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation 
dans le Mexique espagnol, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Gallimard, 1988.

HUNT, Lynn (ed.). The New Cultural History, Berkeley, Los Angeles e London, University 
of California Press, 1989.

ISER, Wofgang. Der Akt des Lesens, Munchen, Wilhelm Fink Verlag, 1976.

JAUSS, Hans Robert. Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt am Main, Suhrkamp 
Verlag, 1974.

LaCAPRA, Dominick, e KAPLAN, Steven L. (eds.). Modern European Intellectual History. 
Reappraisals and New Perspectives, Ithaca e London, Cornell University Press, 
1982.

Le GOFF, Jacques. Les mentalités. Une histoire ambiguë, Faire de l’Histoire, Paris, 1974, 
tome III, pp. 76-94.

LLOYD, Geoffrey. Demystifying Mentalities, Cambridge, Cambridge University Press, 
1990.



36      Pesquisa em história da Educação Matemática no Brasil: sob o signo da pluralidade

MANDROU, Robert. Introduction à la France moderne, 1500-1640. Essai de psychologie 
historique. Paris, Albin Michel, 1961 (reedição 1998).

MARIN, Louis. Le Portrait du roi, Paris, Les Editions de Minuit, 1981.

MARIN, Louis, Des pouvoirs de l’image. Gloses, Paris, Editions du Seuil, 1993

McKENZIE, D. F. Bibliography and the sociology of texts, The Panizzi Lectures 1985, 
London, The British Library, 1986.

PETRUCCI, Armando. Writers and Readers in Medieval Italy: Studies in the History of 
Written Culture, New Haven e London, Yale Universitty Press, 1995.

SCHORSKE, Carl. Fin-de-siècle Vienna. Politics and Culture, New York, Cambridge 
University Press, 1979.

SCOTT, Joan. Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man, 
Cambridge, Mass., e London, Harvard University Press, 1996.

VENTURI, Franco. Utopia e riforma nell’Illuminismo, Torino, Einaudi editore,1970.



37

História da educação 
brasileira e seus percursos

Carlos Monarcha

I – A institucionalização em órgãos oficiais
No Brasil, entre 1930 e 1940, uma conjugação de fatores, tais como a 

consolidação do Estado nacional, a voga ascendente dos estudos brasileiros, 
a estruturação e expansão da educação nacional e a centralidade do tema da 
educação, na cultura política, favorecerem o surgimento de uma consciência 
histórico-sociológica do passado brasileiro.

De par, aprofunda-se a institucionalização dos “estudos brasileiros” e/ou 
“estudos sociais”, conforme terminologia de época. Nos domínios universitá-
rios, iniciava-se o fenômeno polemicamente denominado “fase científica” e/
ou “era universitária” das ciências humanas e sociais, conforme formulações 
de Fernando de Azevedo e Manoel Bergström Lourenço Filho (cf. AZEVEDO, 
1955; LOURENÇO FILHO, 1955). 

2
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No contexto pela construção do Estado-Nação, vicejam interpretações 
globalizantes de natureza histórico-sociológica e de psicologia social empe-
nhadas na apreensão das grandes linhas evolutivas da formação social bra-
sileira. Numa conjuntura simultaneamente modernizadora e autoritária, na 
qual o Estado reforça seu poder institucional e simbolizador, consolida-se uma 
consciência historiográfica nacional. 

No que se refere à esfera da Educação, além das reorientações enfáti-
cas do sistema de ensino, com a criação do Ministério da Educação e Saúde, 
estrutura-se um sistema institucional de dimensão nacional. Sob a diretiva do 
ministro Gustavo Capanema, são criadas diversas agências normatizadoras, 
a saber, Departamento Nacional de Educação, Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos, Comissão Nacional de Ensino Primário, Comissão Nacional de 
Literatura Infantil, Comissão Nacional do Livro Didático, Instituto Nacional 
do Cinema Educativo, Instituto Nacional do Livro, Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional e Serviço Nacional de Teatro. 

Objetivando elaborar políticas públicas necessárias à afirmação do Estado 
de base nacional, Gustavo Capanema instala no Ministério intelectuais reno-
mados: Manoel Bergström Lourenço Filho, Carlos Drummond de Andrade, 
Mario de Andrade, Cecília Meireles, Afonso e Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, Candido Portinari, Manuel Bandeira, Heitor Villa-Lobos, Vinicius 
de Moraes, Lucio Costa, Edgard Roquette-Pinto. 

Após rápida passagem pelo Departamento Nacional de Educação, 
Lourenço Filho é chamado pelo ministro para organizar e dirigir o INEP, órgão 
que, no tempo, seria uma das instituições representativas da modernização do 
aparelho de Estado, ao trazer para si funções de ação e gestão. 

No atual momento, todos os ramos de educação estão sendo ativamente 
trabalhados. Os cursos de pedagogia das Faculdades de Filosofia (hoje em 
número de quatorze no país) começam a formar especialistas. O Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos centraliza, por sua vez, um movimento de 
estudos objetivos, referentes à administração escolar, testes, orientação e sele-
ção profissional. Várias revistas pedagógicas se publicam com regularidade, 
editadas por órgãos da administração pública, associações e empresas parti-
culares. (Lourenço Filho, 1945, p. 43).
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O decreto-lei de criação do INEP estipulava, entre outros objetivos: 
“Organizar documentação relativa à história e ao estudo atual das doutrinas 
e das técnicas pedagógicas, bem como das diferentes espécies de instituições 
educativas”, propor o “levantamento da bibliografia Pedagógica Brasileira, 
desde os tempos coloniais”; e sistematizar documentação pedagógica do país, 
nos seus diferentes aspectos de legislação, federal e estadual, movimento esco-
lar e fatos dignos de aí figurarem como subsídios para a história da educação” 
(LOURENÇO FILHO, 1964).1

Suscitado por Capanema, o levantamento bibliográfico fora iniciado 
com os técnicos da extinta Diretoria Nacional de Educação, Joaquim da Costa 
Ribeiro, Joaquim Moreira de Sousa e Thiers Moreira, com buscas nos acer-
vos das bibliotecas Nacional, Central Pedagógica e Municipal, da Prefeitura 
do Distrito Federal; e posteriormente finalizado pelos técnicos do INEP: 
Selene Tigre, Elisa Dias Veloso, Inês Bomilcar Besouchet e Déa Veioso Barros. 
Consolidados e revisados, os resultados do levantamento são publicados na 
seção “Bibliografia pedagógica brasileira”2, da Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos e nos boletins intitulados Subsídios para a história da educação 
brasileira.

Os moldes da “Bibliografia pedagógica brasileira” são vivamente influen-
ciados pelo Handbook of Latin American studies, periódico editado desde 1930, 
sob o patrocínio inicial do Advisory Committee on Latin American Studies of 
the American Council of Learned Societies e colaboradores das universida-
des de Michigan e Chicago, além de instituições governamentais.3 Contendo 
seções especializadas, o Handbook registra e comenta a produção bibliográfica 
anual em antropologia, arte, economia, direito, folclore, geografia, história, 

1 Sobre a importância do INEP na organização da pesquisa em educação, ver Mariani 
(1982).

2 A íntegra da “Bibliografia pedagógica brasileira” consta nos seguintes números da RBEP, 
Rio de Janeiro/DF, v. 1, n. 1, p. 100-123, jul 1944; v. 1, n. 2, p. 281-304, ago. 1944; v. 1, n. 3, p. 
418-448, set. 1944; v. 2, n. 4, p. 108-133, out. 1944; v. 2, n. 5, p. 287-294, nov. 1944. Motivado 
pela iniciativa do INEP, Raul Briquet publica um levantamento bibliográfico na RBEP,v.2, 
p. 5-20, out. 1944, 4.Ver também “Fontes da história da educação no Brasil”. RBEP, v. 33, 
n. 76, p. 153-157, 1959; e “Bibliografia sumária da história da educação no Brasil, RBEP, v. 
33, n. 77, p. 158-168, out./dez.1959.

3 Handbook of Latin American studies. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; 
Gainesville: Florida University Press; Texas: University of Texas Press – Austin and London. 
1935-1970. Há diversas reimpressões com variação de local e editora. Partilhando desses 
objetivos, tem-se, ainda, a “A bibliografia pedagógica da América Latina”, de Ernesto 
Galarza e Lourenço Filho, separata do Handbook.
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literatura e educação. Sucessivamente assinada por Ernesto Galarza, Harold 
Benjamin, Lourenço Filho, Irene de Menezes Dória e Agnes E. Toward, a seção 
“Education” indexa anais de congressos, artigos, boletins oficiais, capítulos de 
livros, livros, manuais de ensino, relatórios administrativos. 

Mais tarde, isto é, já em pleno clima do nacional-desenvolvimentismo, 
quando se debatiam os impasses inerentes à modernização brasileira, apro-
fundou-se a institucionalização das ciências humanas e sociais, na vertente 
aplicada e intervencionista. 

A retomada do regime democrático e o crescimento urbano-industrial 
reafirmaram a centralidade do tema da educação nacional, na cultura polí-
tica. É desse período a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 
(CBPE). Com efeito, idealizado por Anísio Teixeira, à frente do INEP, o CBPE – 
assim como seus congêneres regionais, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, 
Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul – fora idealizado como órgão de 
pesquisa e assessoria técnica, integrando em seus quadros, para isso, antropó-
logos, sociólogos e educadores, objetivando articular a perspectiva nacional às 
singularidades regionais (cf. TEIXEIRA, 1956; XAVIER, 1999). 

A Divisão de Documentação e Informação Pedagógica do CBPE viabili-
zou dois projetos editoriais, a saber, “Bibliografia sumária da história da educa-
ção no Brasil” e “Levantamentos bibliográficos”, de que infelizmente publicara 
apenas o volume Fontes para o estudo da educação no Brasil – Bahia (1959), de 
Luís Henrique Dias Tavares; contudo, editara anualmente a série Bibliografia 
brasileira de educação. 

A obra de Primitivo Moacyr
De par ao anteriormente relatado, concretizava-se a “obra ciclópica”, de 

Primitivo Moacyr, segundo formulação de Francisco Venancio Filho, obra 
constituída de recopilações de documentos referentes à instrução pública 
provincial e estadual, no Império e na República. Entre 1938 e 1942, Moacyr 
publica, na prestigiosa série Brasiliana, dirigida por Fernando de Azevedo: 
A instrução e o Império: reformas do ensino (1854-1888), A instrução e o 
Império: subsídios para a história da educação no Brasil (1854-1889), A ins-
trução e as províncias: subsídios para a história da educação no Brasil (1835-
1889). Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, A instrução e as províncias: 
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subsídios para a história da educação no Brasil (1834-1889). Das Amazonas as 
Alagoas, A instrução e as províncias: subsídios para a história da educação no 
Brasil (1834-1889). Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Goiás, A instrução pública no estado de São Paulo: primeira 
década republicana (1890-1893).4

Incentivado por Lourenço Filho, Primitivo Moacyr elabora, para o setor 
de documentação do INEP, sete volumes compostos de material recopilado: 
A instrução e a República: a reforma Benjamin Constant, A instrução e a 
República: código Fernando Lobo, A instrução e a República: código Epitácio 
Pessoa, A instrução e a República: reforma João Luiz Alves-Rocha Vaz, A ins-
trução e a República: ensino técnico industrial (1892-1928), A instrução e a 
República: – ensino agronômico. 

Na apreciação de Emilio Willems (1939), a obra de Primitivo Moacyr 
“constitui valiosíssima fonte para investigações no terreno da Sociologia 
Educacional”. A sua vez, Lourenço Filho ressalta que “o autor vem realizando 
um notável trabalho de sistematização dos documentos históricos da educa-
ção no Brasil”. Entrementes, Roque Spencer Maciel de Barros, em A ilustração 
brasileira e a ideia de universidade (1959), expressava reservas ao constatar 
paráfrases equivocadas, omissão da indicação das fontes, “de modo tal que 
não podemos sequer saber se omitiu, como faz mais de uma vez em relação a 
outros documentos, qualquer coisa do texto original”. 5

A cultura brasileira, um monumento 
ao passado e ao presente 

De par, vinha a público A cultura brasileira: introdução ao estudo da cul-
tura no Brasil, de Fernando de Azevedo, obra concebida como ensaio introdu-
tório do censo demográfico e econômico levado a cabo pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em 1940; retomava-se, assim, a iniciativa 
dos organizadores do censo demográfico e econômico de 1920, cujo ensaio 
introdutório Evolução do povo brasileiro, fora elaborado por Oliveira Vianna.

4 Os títulos de Moacyr publicados na série Brasiliana da Companhia Editora Nacional 
estão disponíveis em http://www.brasiliana.com.br/brasiliana/colecao/autores/55/
Primitivo-Moacyr

5 Para uma discussão sobre fontes, ver Moacyr (1933) e Venancio Filho (1945). Quanto à 
relevância da obra de Primitivo Moacyr, ver Venâncio Filho (1943).
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Acertadamente a Comissão Censitária, constituída de figuras representativas, 
confiou ao Prof. Fernando de Azevedo a elaboração da obra, cujo parecer de 
aprovação foi da lavra do eminente padre Leonel Franca. E, de certo modo, 
a obra veio completar o tríptico de sociologia de Fernando de Azevedo: a 
sociologia geral, a sociologia educacional e, agora de alguma sorte, a evolu-
ção cultura brasileira sob o ponto de vista sociológico. (VENANCIO FILHO, 
1943, p. 171).

Parafraseando François Furet, A cultura brasileira promove a “conciliação 
da ideia nacional com a ideia enciclopédica”, isto é, conjuga o estudo da gene-
alogia da nação e a cronologia do progresso científico e cultural. A terceira 
parte da obra, “A transmissão da cultura”, analisa a evolução da educação dos 
primórdios da Colônia ao cume da Era Vargas. Desse largo período, o autor 
destaca o “movimento de reconstrução educacional” do qual fora um dos pro-
tagonistas, ao redigir o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Autor de 
uma das primeiríssimas resenhas de A cultura brasileira, Antonio Candido 
escrevia: “As suas conclusões, este é felizmente um livro que conclui, brotam 
do rigoroso trabalho de pesquisa documental e bibliográfica, à qual o autor 
nos dá a impressão, na grande maioria das vezes, de se ter dirigido com espí-
rito desprevenido de pré-noções diferentes” (CANDIDO, 1944, p. 57). Bem 
mais tarde, Carlos Guilherme Mota salientaria:

As formulações de Fernando de Azevedo ocorrem num período especial-
mente crítico da História do Brasil: o Estado Novo. Vivendo com intensi-
dade a experiência renovadora das Faculdades de Filosofia, em ambientes de 
ensino ativados por novas técnicas de trabalho e por uma descida às fontes e 
aos debates sobre método, participando da fermentação intelectual dada pela 
presença de professores estrangeiros que compunham as missões culturais, 
F. de Azevedo produz em 1943 um quadro referencial de grandes planos, “à 
grande”, como a ele referiu-se José Lins do Rego: trata-se de A cultura brasi-
leira, obra elaborada inicialmente sob os auspícios do IBGE. (1980, p. 75).

Em 1970, a parte terceira da obra, “A transmissão da cultura”, será edi-
tada separadamente e, desde então, integrará a bibliografia de referência dos 
estudos acadêmicos. Em suma, a realizações do INEP, isto é, a coordenação de 
registros documentários levada a efeito pelo INEP e o CBPE, a “obra ciclópica” 
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de Primitivo Moacyr ao lado da “obra monumental” de Fernando de Azevedo 
partilham do esforço de assentar os fundamentos da interpretação da educa-
ção brasileira sob o ângulo historiográfico. 

Uma publicação exemplar
Caudatário de uma conjuntura movida pelo afã de avaliar os progressos 

dos diversos ramos de conhecimento e coordenar bibliografia especializada, 
aparecia, em 1949, o “ainda insuperado Manual bibliográfico de estudos brasi-
leiros”, no dizer de Hallewell (1985, p. 412), obra dirigida por Rubens Borba de 
Morais e William Berrien – o primeiro, professor no curso de Biblioteconomia 
da ELSP e subdiretor dos Serviços Bibliotecários da ONU, o último, professor 
na Universidade de Harvard. 6 

Contém capítulos, balanços e bibliografia anotada sobre arte, direito, 
etnologia, filologia, folclore, geografia, história, literatura, música, sociolo-
gia, teatro e educação, assinados respectivamente por intelectuais de proje-
ção, como Alice Canabrava, Astrojildo Pereira, Caio Prado Júnior, Donald 
Pierson, Gilberto Freyre, Francisco de Assis Barbosa, Herbert Baldus, Manuel 
Bandeira, Matoso Câmara Júnior, José Honório Rodrigues, Mario de Andrade, 
Odilon Nogueira de Mattos, Pierre Monbeig, Sérgio Buarque de Holanda, Raul 
Briquet e Lourenço Filho. 

Organizado em duas seções, a saber, “(De 1500 a 1889) – Brasil Colônia 
– Brasil Reino” e “(De 1889 a 1941) – Brasil República”, o capítulo “Educação” 
é assinado conjuntamente por Raul Briquet e Lourenço Filho. Se, em perspec-
tiva panorâmica sustentada na cronologia dos fatos, Briquet enfatiza a inexis-
tência de uma “orientação nacional do ensino”, Lourenço Filho, por sua vez, 
sublinha a organização da educação nacional, nas décadas de 1930 e 1940. 
Completava-se o capítulo com raro e profuso repertório de registros docu-
mentários, 417 no total. 

6 Versão digital do Manual bibliográfico de estudos brasileiros está disponível em http://
www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/1023
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Um julgamento severo 
A despeito das ações citadas anteriormente, José Honório Rodrigues ajui-

zava inclementemente: “A história da educação no Brasil ainda não foi escrita. 
Os estudos publicados sobre a evolução geral do ensino em seus vários graus 
carecem de pesquisa, desconhecem as fontes e repetem-se na compilação dos 
fatos sumariados. O levantamento bibliográfico já feito, não exaustivamente, 
pode servir como um roteiro inicial, para estudo mais sério” (RODRIGUES, 
1949, p. 196).

Assinalava esse historiador das coisas brasileiras: “Os educadores ou 
publicistas que têm escrito a história da educação desconhecem os princípios 
da pesquisa histórica e se limitam a repetir os trabalhos anteriores”. Noutras 
palavras, a seu ver, a produção do conhecimento histórico não atingira, ainda, 
a sua forma científica e propriamente universitária. Em nota de rodapé, no 
livro Teoria da história do Brasil, Honório Rodrigues cita títulos de autoria 
elaborados por “educadores ou publicistas”: José Ricardo Pires de Almeida 
– L’instruction publique au Brésil: histoire et législation, José Veríssimo – “A 
instrução e a imprensa. Memória”, Fernando Magalhães – “O ensino público”, 
Sud Mennucci – “Instrução pública (1822-1922)”, Afrânio Peixoto – “Cem 
anos de ensino primário”, Raul Alves – Esboço histórico e crítico geral da edu-
cação, Antonio Figueira de Almeida – História do ensino secundário no Brasil, 
Francisco Venancio Filho – “A evolução da educação no Brasil”, Ernesto de 
Sousa Campos – Educação superior no Brasil, Antonio Carneiro Leão – The 
evolution of education in Brazil, e Raul Bittencourt – “A educação brasileira no 
Império e na República”.

Os estudos acadêmicos: o caso paulista 
No estado de São Paulo, desde a criação da Escola Livre de Sociologia e 

Política (ELSP), em 1932, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL-
USP), em 1934, as ciências humanas e sociais ganharam status universitário. 
Diferentemente do modelo da FFCL, mais teoricista e especulativo, cuja única 
finalidade prática se circunscrevia à formação pedagógica de professores no 
Instituto de Educação a ela anexado, em 1938, a ELSP realiza pesquisas empí-
rico-dedutivas e intervencionistas, ou seja, surveys. Se a primeira inclinava-
-se pelo modelo francês de ensino superior, a última inspirava-se no modelo 
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norte-americano. Entrementes, a despeito das diferenças de modelos de ensino 
e pesquisa, em 1938, a ELSP é anexada a USP, como instituição complementar.

E, conquanto Fernando de Azevedo, na condição de titular da cátedra 
de Sociologia da FFCL-USP, estimulasse a pesquisa em educação segundo as 
exigências do método sociológico, a produção desse tipo de pesquisa ocorre, 
mais incisivamente, entre 1950 e 1960. 

Mais além, no pano de fundo, as questões relativas à modernização 
urbano-industrial, a degradação dos sistemas públicos de educação, a per-
manência dos índices históricos de analfabetismo e, sobretudo, a Campanha 
de Defesa da Escola Pública, que culminará com a edição do “Manifesto dos 
educadores. Mais uma vez convocados”, em 1959, redigido por Fernando de 
Azevedo e assinado por 189 pessoas — acadêmicos, professores, cientistas e 
escritores, educadores — contrárias ao substitutivo apresentado pelo deputado 
Carlos Lacerda ao projeto de Diretrizes e Bases da Educação em tramitação 
no Congresso Nacional. É nesse quadro que se consolida a “escola paulista 
de sociologia”, com Florestan Fernandes, então envolvido de corpo e alma na 
defesa da escola pública e reformas estruturais da sociedade nacional.7 

Tudo se passou como se me transformasse, de um momento para outro, em 
porta-voz das frustrações e da revolta dos meus antigos companheiros de 
infância e da juventude. O meu estado de espírito fez com que o professor uni-
versitário falasse em nome do filho da antiga criada e lavadeira portuguesa, o 
qual teve de ganhar a vida antes mesmo de completar sete anos, engraxando 
sapatos ou dedicando-se a outras ocupações igualmente degradadas, de 
maneira, severa, naquela época. [...] Professor, sociólogo e socialista – não foi 
de nenhuma dessas condições que extraí o elemento irredutivelmente incon-
formista, que deu sentido à participação que tive na Campanha de Defesa da 
Escola Pública. 
Com as limitações de formação intelectual de alguém que não era nem é espe-
cialista em assuntos educacionais, atirei-me a uma luta desigual, que mais me 
parecia uma cruzada, na qual deixara de considerar-me como representante 
fortuito dos interesses e dos valores educacionais das massas populares. Isso 
deu-me alento para valorizar e defender, ao mesmo tempo que reconhecia 
suas inconsistências, a política educacional da República, que não foi nem 

7 Sobre as estratégias, conflitos e tensões do processo de institucionalização das ciências 
sociais com foco no estado de São Paulo, ver Garcia (2002).
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resguardada nem fortalecida em todos os episódios ligados à elaboração e à 
promulgação da referida lei. (1966, p. xix-xx).

É dessa circunstância de posições político-ideológicas conflitantes a obra 
Diretrizes e bases da educação, organizada por Roque Spencer Maciel de Barros 
e colaboradores: Antonio de Almeida Júnior, Carlos Mascaro, Fernando de 
Azevedo, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, João Villalobos, 
Laerte Ramos de Carvalho, Maria José G. Werebe, Moysés Brejon; e Educação 
e sociedade no Brasil, de Florestan Fernandes, reunião de textos de intervenção. 
A seu modo, esses títulos testemunham o clima de opinião (acadêmica e pau-
lista) concernente à “reconstrução educacional”, prioridade para o desenvolvi-
mento econômico e democracia social. Já nos meios acadêmicos, concebe-se a 
“sociologia educacional” como especialidade da sociologia geral. Assim, con-
vém dar voz às petições de princípios de dois intelectuais atuantes. Na análise 
de Antonio Candido:

Notemos que a sociologia da educação pouco existe como teoria e quase 
nada como pesquisa. No campo teórico avultam relativamente poucos esfor-
ços, como os de Waller e Fischer, que veremos em separado, ou de Fernando 
de Azevedo; no mais a argumentação vai escorregando francamente para a 
Filosofia ou a Teoria da Educação. As pesquisas são em número limitado e 
de qualidade duvidosa. E as mais das vezes escapam igualmente à sociologia 
rumo às sondagens e levantamentos administrativos, de um lado, às investi-
gações psicológicas, de outro. Assim a sociologia da educação tem-se apresen-
tado sobretudo como disciplina de ensino — e a maioria absoluta da produção, 
no gênero, compunha-se até há bem pouco, e no Brasil ainda se compõe, de 
compêndios, manuais e tratados. (1955, p. 119 – grifo no original). 

Para Luiz Pereira: “Considerar a sociologia da educação como mais uma 
sociologia especial representaria colaborar para a manutenção do estado de 
pequena ou frouxa integração do conhecimento sociológico do campo edu-
cacional na sociologia em geral”. Daí ser necessário: “Passar decididamente da 
era dos manuais para a da investigação da realidade” (PEREIRA, 1960, p. 141).

À época, a disciplina Sociologia da Educação constava nos currículos 
das escolas normais, institutos de educação e faculdades de filosofia ciên-
cias e letras, e viabilizava-se com recursos aos autores de manuais de ensino, 
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entre outros, Aquiles Archêro Junior, Fernando de Azevedo, Afro do Amaral 
Fontoura, Delgado de Carvalho, Theobaldo Miranda Santos, David Snedden.

De par, assistia-se à emergência de uma produção de teor sociológico 
expressiva do momento. Sem ter a pretensão de esgotar a enumeração da pro-
dução, de certa maneira, como constituiu a identidade disciplinar inicial da 
sociologia educacional como especialidade da sociologia geral, convém citar: 
“Contribuição ao estudo de problemas do ensino rural”, de Antonio Candido 
e José Querino Ribeiro, tese apresentada no IV Congresso Normalista de 
Educação Rural, realizado em São Carlos/SP; “A estrutura da escola: contribui-
ção sociológica dos cursos especializados de administração escolar” e “As dife-
renças entre o campo e a cidade e o seu significado para a educação”, ambos de 
Antonio Candido; e prosseguir as citações com Ensaio de uma teoria da admi-
nistração escolar, de José Querino Ribeiro, Educação e planejamento: aspectos 
da contribuição de Karl Mannheim para análise sociológica da educação, de 
Marialice Foracchi, Educação e sociedade: leituras de sociologia da educação, 
antologia organizada por Marialice Foracchi e Luiz Pereira. No horizonte des-
ses trabalhos, a ênfase no estudo da escola e a cultura que lhe é própria.

Sobre Laerte Ramos de Carvalho
Simultaneamente ao acima sumariado, avolumam-se os estudos históri-

cos em educação, com a participação de sujeitos do discurso acadêmico, por-
tadores de títulos obtidos na FFCL-USP, a saber, Laerte Ramos de Carvalho, 
catedrático de História e Filosofia da Educação, e Roque Spencer Maciel de 
Barros, livre-docente na cadeira de História e Filosofia da Educação e assis-
tente-docente da mesma cadeira.8

No clima de comemoração do IV Centenário da cidade São Paulo, em 
1954, efeméride que estimulou estudos sobre a formação de São Paulo, por 
exemplo, História e tradições de São Paulo, de Ernani Silva Bruno, e De comu-
nidade a metrópole: biografia de São Paulo, de Richard Morse, Laerte Ramos 
de Carvalho, em “O ensino em S. Paulo”, ajuizava:

Não é fácil escrever a história do ensino em São Paulo, desde o estabeleci-
mento dos jesuítas aos dias atuais, pois, apesar da boa vontade de alguns 

8 Sobre Ramos de Carvalho, ver Bontempi Júnior (2001).
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estudiosos, estamos muito longe de dispor dos elementos indispensáveis a 
um trabalho de síntese. Não há legítima história sem sério e criterioso levan-
tamento de dados de toda ordem e, infelizmente, no caso do ensino paulista, 
quase nada a esse respeito existe. (1956, p. 56).

Professores vinculados, ou ao Centro Regional de Pesquisas Educacionais 
de São Paulo (CRPE), ou à Seção de Pedagogia da FFCL-USP, ou ainda aos ins-
titutos isolados de ensino superior do interior do estado, posteriormente inte-
grados à Universidade Estadual Paulista, partilham da empresa de historiar a 
educação brasileira. 

Ladeado por Casemiro dos Reis Filho, Heládio César Gonçalves Antunha, 
Jorge Nagle, Maria de Lourdes Mariotto Haidar, Rivadavia Marques Júnior e 
alunos, Ramos de Carvalho impulsiona em moldes acadêmicos os estudos his-
tóricos em educação. Segundo Roque Spencer Maciel de Barros, pretendia-se 
realizar uma “ampla pesquisa sobre a educação nacional, de 1930 aos nossos 
dias”. No relato de Jorge Nagle:

A minha experiência no campo da História da Educação foi-se sedimentando 
com o acompanhamento, na biblioteca do jornal O Estado de S. Paulo, da tese 
do professor Roque Spencer Maciel de Barros, sobre Pereira Barreto; neste 
passo, ressalte-se o incansável rigor e a meticulosidade de Roque Spencer na 
elaboração do trabalho. Sedimentou-se mais ainda pela minha participação 
no grupo formado pelo professor Laerte Ramos de Carvalho, para o estudo 
da História da Educação Brasileira. O grupo era composto, entre outros, pelos 
professores Casemiro dos Reis Filho e Rivadávia Marques Júnior. O profes-
sor Laerte Ramos de Carvalho pretendia que cada um de nós elaborasse um 
estudo sobre um aspecto da Educação brasileira. Julgava que só um conjunto 
de monografias poderia, com o tempo, possibilitar a formulação de um qua-
dro analítico, teoricamente sustentado. (NAGLE, in MONARCHA, 2005, p. 
99).

Um dos resultados dessa empresa diz respeito à “Bibliografia referente à 
História da Educação Brasileira de 1925/1935 existente nas bibliotecas de S. 
Paulo (Capital)”, texto datilografado inédito, datado de 1961. A empreitada de 
Ramos de Carvalho e colaboradores, de uma parte, institucionaliza nos meios 
universitários estudos especializados baseados em monografias exaustivas e 
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documentação copiosa; de outra, releva o desejo de “aprender com o passado”, 
segundo suas palavras, no I Seminário de Internacional de Estudos Brasileiros, 
em São Paulo, em 1971.9 É de então Educação e sociedade na Primeira República, 
de Jorge Nagle, A Reforma de 1920, de Heládio César Antunha, O ensino secun-
dário no império brasileiro, de Maria de Lourdes Mariotto Haidar, A educação 
e a ilusão liberal, de Casemiro dos Reis Filho, O ensino normal no estado de 
São Paulo no período da Primeira República, de Leonor Maria Tanuri.10 Aos 
poucos, note-se, conjugavam-se práticas antes separadas: o magistério da dis-
ciplina e a produção de conhecimento especializado. 

Considerações 
Nas últimas três décadas, o campo da história da educação brasileira 

beneficiou-se com a consolidação e expansão dos programas de pós-gradu-
ação. Inserto numa estrutura acadêmica de ensino e pesquisa, esse campo 
ganhou maior autonomia, ao emancipar-se da história da educação geral e 
da filosofia da educação. De outra forma, por ação de diferentes sujeitos do 
discurso acadêmico, a matriz historiográfica herdada das décadas anteriores 
assistiu e continua a assistir a sucessivas clivagens originadas pelos modelos 
teóricos e métodos críticos inovadores. 

Uma clivagem inicial, assim parece, enfatiza as inter-relações dos fatos 
educacionais com a base material da sociedade de classes, exercício de poder, 
reprodução ideológica, crítica da cultura, e assim por diante. São de então 
modelos historiográficos alinhados ou aos marxismos, acadêmicos ou não, 
Marx, Gramsci, Althusser, Enguita, Shaft, ou à sociologia contemporânea, 
Baudelot, Establet, Bourdieu, Passeron, ou ao estruturalismo, Foucault, ou 
ainda à teoria crítica, Adorno, Benjamin, Horkheimer, Habermas, para citar 
alguns teóricos e seus sistemas de pensamento. 

Denotando forte empenho político, as manifestações dessa clivagem 
remontam a 1980, década de mudanças na grande política e, por assim dizer, 
reativação das energias utópicas. Nessa década esperançosa, relevou-se a 
Educação como uma das questões centrais da vida nacional.

9 Sobre os procedimentos desse tipo de abordagem, ver Monarcha (1993; 1996). 
10 Por questão de espaço, limito-me a enumerar as monografias publicadas em livros. Para 

um painel completo dos títulos, ver Tanuri (in MONARCHA, 2005).
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Outra clivagem remonta à década de 1990. Dessa feita, relevam-se os 
modelos teórico-explicativos e métodos críticos da Nova História, Le Goff, 
Nora, De Certeau, e da Nova História Cultural, Chartier especialmente, ou 
de historiadores e sociólogos como Nóvoa, Viñao-Frago, Narodowski, Julia, 
Petitat, Apple, Hérbrard, Forquin, Chervel, Scott, Vincent. Tal clivagem 
expande surpreendentemente a heurística historiográfica, tornando-a sensível 
a outras interpelações.11 Sob o pressuposto gnosiológico de que “tudo é objeto 
histórico”, acatavam-se e legitimavam-se “novos temas”, “novos problemas”, 
“novos objetos”, conforme formulações de Jacques Le Goff e Pierre Nora. Em 
síntese, no transcurso do tempo e seu trabalho de diferença, diferentes sujeitos 
dos discursos acadêmicos atuam (i) na autonomização dos estudos históricos 
em educação; (ii) na configuração de tendências e vertentes historiográficas; 
(iii) no discernimento das concretizações dos fatos educativos e dos discursos 
sobre educação; (iv) na alteração na concepção de fontes documentais e uso 
do documento; (v) na crítica da concepção de fato histórico como dado obje-
tivo; (vi) na compreensão mais clara da escrita da história como prática teórica 
circunstanciada; (vii) na crítica à ideação usual acerca das relações entre infra-
estrutura e superestrutura, isto é, na negação da anterioridade e/ou determina-
ção das estruturas econômicas e sociais sobre a produção cultural. 

II – Que história ensinar?
Se os manuais de ensino outrora foram apreciados pelo ângulo da sua 

natureza instrumental, bem outra é a situação atual; contemporaneamente, os 
manuais são vistos como promissores objetos de estudos, para o quais con-
vergem as histórias do currículo, das disciplinas escolares, das instituições de 
ensino e das práticas escolares (cf. BENÍTEZ, 2000).12

Por décadas a fio, o ensino da disciplina História da Educação sustentou-
-se unicamente em manuais, como História da pedagogia compilada por um 

11 Sobre os diferentes momentos da pesquisa histórica em educação, ver os depoimentos 
de Clarice Nunes, Dermeval Saviani, Eliane Marta Teixeira Lopes, Ester Buffa, Jorge Nagle, 
Leonor Maria Tanuri, Maria Luisa Santos Ribeiro, Paulo Ghiraldelli Júnior, Raquel Gandini, 
Roque Spencer Maciel de Barros, em Monarcha (2005), ver também os depoimentos de 
Carlos Roberto Jamil Cury, José Silvério Baia Horta, Maria Juraci Maia Cavalcante, Marta 
Chagas de Carvalho, Marta Maria de Araújo, Mirian Jorge Warde, Paolo Nosella, Zaia 
Brandão, em Monarcha e Gatti Júnior (2013).

12 Sobre a questão “O que é um manual escolar?”, ver Choppin (2009); ver também 
Rabazas Romero (2001), Pintado (2000), Benítez (2000).
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professor, de O.D.C. (pseudônimo de René Barreto, 1914), Noções de história 
da educação, de Afrânio Peixoto (1936), Educação: história da pedagogia, de 
Francisca Peeters e Maria Augusta de Cooman (1936), História da educação, 
de Bento de Andrade Filho (1941), Rui de Ayres Bello, Esboço da história da 
educação (1945), História da educação, de Theobaldo Miranda Santos (1945), 
História da educação: evolução do pensamento educacional, de Raul Briquet 
(1946),13 e o singular História da educação brasileira, de José Antonio Tobias 
(1971), pioneiro no seu gênero. 

Por regra, os autores estão vinculados a instituições de formação de 
professores primários e secundários: O.D.C., Escola Normal Secundária 
da Capital/SP, Afrânio Peixoto, Instituto de Educação do Distrito Federal, 
Francisca Peeters e Maria Augusta de Cooman, Colégio Santo André/SP, Bento 
de Andrade Filho, Escola Normal de Itapetininga/SP, Aquiles Archêro Júnior, 
diretor da Escola Universitária de São Paulo, Raul Briquet, Escola Livre de 
Sociologia e Política de São Paulo, Ruy de Ayres Bello, Universidade Católica 
de Pernambuco e Instituto de Educação de Pernambuco, Theobaldo Miranda 
Santos, Faculdade de Filosofia de Santa Úrsula, José Antonio Tobias, Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Marília/SP.

Breve recensão da bibliografia de referência eleita por esses autores remete 
a Messenguer – An interpretative history of education, Arias – Filosofía de la 
educación, Letouneau – Histoire de l’éducation, Guex – Histoire de l’instruction 
et de l’éducation, Compayré – Histoire de la pédagogie, Riboulet – Histoire de la 
pédagogie, Paroz – Histoire universelle de la pédagogie, Monroe – História da 
educação, Marrou – História da educação na Antiguidade, Zuretti – Historia de 
la educación, Ruys – Historia de la educación e la pedagogía, Dilthey – Historia 
de la pedagogía, Messer – Historia de la pedagogía, Weimer – Historia de la peda-
gogía, Behn – Historia general de la pedagogía, Painter – History of education, 

13 Briquet não quer tão somente transmitir conhecimentos, mas suscitar o interesse pela 
investigação. No fecho do manual, sob o título “Bibliografia brasileira de educa-
ção”, Briquet disponibiliza 410 registros documentários dispostos em eixos temáticos: 1. 
Administração escolar; 2. Biologia educacional e Higiene; 3. Cinema e rádio educati-
vos; 4. Conferências e congressos de educação; 5. Cultura educacional; 6. Educação 
comparada; 7. Educação emendativa; 8. Educação estética; 9. Educação feminina; 
10. Educação física; 11. Educação em geral; 12. Educação moral; 13. Educação dos 
pais; 14. Educação primária; 15. Educação e orientação profissionais; 16. Educação rural; 
17. Educação secundária; 18. Educação sexual; 19. Educação superior e universitária; 
20. Estatística educacional; 21. História da educação; 22. Metodologia do ensino; 23. 
Periódicos sobre educação; 24. Psicologia educacional; 25. Sociologia e antropologia 
educacionais.
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Durkheim – L’Évolution pédagogique en France, Issaurat, Davidson – Una his-
toria de la educación. Rol completado com Grandes maestros de la pedagogía 
contemporánea, de Houvre, Dicionário de pedagogia, de Rein, Nouveau dictio-
nnaire de pédagogie, de Buisson, Cyclopedie of education, de Monroe. 

Por norma aceita e compartilhada, os autores nacionais apresentam um 
calendário dos antepassados da pedagogia, a sua vez, portadores de valores 
universais, justiça e felicidade, moral e verdade: Platão, Sócrates, Aristóteles, 
Tomás de Aquino, Vitorino de Feltre, Luiz Vives, Erasmo, Calvino, Melanchton, 
Lutero, Inácio de Loyola, Rabelais, Montaigne, Bacon, Descartes, Comenius, 
Locke, Fénelon, La Salle, Rousseau, Kant, Basedow, La Chalotais, Condillac, 
Diderot, Helvétius, Condorcet, Rousseau, Lakanal, Mirabeau, Talleyrand, 
Pestalozzi, Fröebel, Herbart, Stuart Mill, Spencer, Alexander Bain, Horace 
Mann, Dewey, Claparède, Montessori, Decroly. Em maior parte, os autores 
nacionais propõem-se construir (e enraizar) uma comunidade de memória. 
No mais, note-se, com frequência, o indiscernimento dos discursos sobre edu-
cação dos discursos da educação.14

Das periodizações
Nos manuais antes arrolados, é comum abordar a “evolução da educa-

ção” consoante as idades históricas: Antiguidade Clássica e pagã, Idade Média 
cristã, Idade Moderna humanista-racionalista e Idade Contemporânea laica, 
científica, industrial e democrática. Tal escolha implica uma visão que transita 
do passado arcaico (e metafísico) ao presente moderno (industrial e cientí-
fico). Enfatiza O.D.C., igualmente em manual de acordo “com o programa das 
Escolas Normais Secundárias do Estado de São Paulo”: 

A História da Pedagogia é a história do desenvolvimento da arte da ciência 
da educação. Ela tem por objeto mostrar como, pela evolução moral, social 
e científica, pela influência mútua desses fatores, a educação – a princípio 
empirismo, depois arte e finalmente ciência – se foi modificando no tempo e 
no espaço, até aos nossos dias, em que ela se está constituindo sobre as bases 
largas e fecundas da psicologia experimental. (1914, p. 3).

14 Sobre o ensino da disciplina História da Educação em perspectiva internacional, ver o 
volume coletâneo organizado por Gatti Júnior, Monarcha e Bastos (2009).
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No palavrear de Afrânio Peixoto, a “História da educação, tem, até agora, 
três grandes épocas, mais ou menos delimitadas”:

I – Antiga, mais ou menos livre e espontânea. Dos primeiros dias arcaicos ao 
fim do mundo greco-romano: em 529, Justiniano fecha as escolas pagãs.

II – Medieval e Moderna, para a Igreja e pela Igreja: de 529, em que São Bento 
funda seu mosteiro (senão de antes), até o fim do século XVVIII, à Revolução 
Francesa, quando já a Igreja havia deixado escapar de suas mãos o controle da 
educação.

III – Contemporaneamente, obrigatória, do povo e pelo Estado. A Revolução 
Francesa, de 1789, atribuiu ao Estado o controle da educação. (1936, p. 16 – 
grifo no original). 

Com palavras assertivas, concluía: “A história da civilização é a história 
dos resultados da educação... A história da educação é a chave ou decifração 
da outra” (idem). Dominante, a visão eurocêntrica sobrevaloriza a cultura oci-
dental, ao passo que reduz a significação dos povos aquém da civilização do 
Ocidente. De fato, em Bento de Andrade Filho, “educação e civilização são 
fenômenos que se interpenetram”. Na apreciação do autor, a história percorre 
“seis estádios”, nos quais o “homem fisiológico” se eleva à condição de “civili-
zado moderno”:

A civilização rudimentar que acorrenta há milênios os habitantes das inós-
pitas regiões africanas, corresponde fraquíssima coesão social que não lhes 
permite organizar-se além das tribos; os esquimaus, ainda mais miseráveis 
em sua vida quase animal sob o mais hostil dos climas, não puderam passar 
da família. Ao contrário, os povos cultos são perfeitamente cônscios de sua 
unidade nacional. (1941, p. 8).

A sua vez, Aquiles Archêro Júnior, autor de um manual rudimentar e 
doutrinário, conquanto dissesse estar “rigorosamente de acordo com o pro-
grama social das escolas normais” e “linguagem acessível à mentalidade dos 
nossos normalistas”, desdobrava-se em meandros explicativos: 
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O programa de História da Educação, das nossas escolas normais, não trata 
da educação na antiguidade oriental, isto é, não exige estudo da educação 
entre os povos orientais (egípcios, hebreus, chineses, hindus, medos e persas, 
etc.) Já, na 2ª lição, apresenta o estudo da educação grega. E, no nosso enten-
der, achamos que nenhuma vantagem há em saber como os povos orientais 
educavam as novas gerações. Podemos dizer, sem medo de errar, que foi com 
os gregos, entre todos os povos do passado, que o problema da educação apa-
receu mais aproximado da forma como surgiu entre nós nos séculos XIX e 
XX. (1957, p. 20). 

Veemente adepto do neotomismo, de Hovre e sua grande fonte de inspi-
ração confessional, Theobaldo Miranda Santos, movido não por questões epis-
temológicas, como faz crer, mas sim para ajustar a narrativa às suas convicções 
religiosas, argumentava:

A maioria dos historiadores da pedagogia admite, para a caracterização das 
etapas históricas da educação, as divisões clássicas da história da civilização. 
Estas divisões podem ser adotadas, apesar das críticas que certos historiado-
res modernos, como Spengler e Toynbee, fazem do seu artificialismo e do 
seu desajustamento ao âmbito universal da história. Mas, na realidade, essas 
divisões tradicionais não podem exprimir, com exatidão e fidelidade, as fases 
evolutivas da pedagogia. E o motivo é que a educação não constitui como 
geralmente se pensa mero reflexo da civilização em cada momento histórico. 
(1945, p. 16). 

Do esboço ao manual especializado
Os autores sumariam a educação no Brasil em esboços no molde de 

esquisse, procedimento a delatar a menoridade prolongada dos estudos rela-
tivos à história da educação brasileira. Entre a menoridade acantonada nos 
manuais e a produção dos conhecimentos históricos em educação, como visto 
anteriormente, transcorrerem décadas.15 

O recurso ao esboço aparece primeiramente em História da Pedagogia 
compilada por um professor. De fato, após dissertar sobre os arquétipos do 

15 Sobre a formação do campo disciplinar, ver também Vidal e Faria Filho (2003) e Saviani 
(2008). 
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Humanismo, Renascimento, Iluminismo, Revolução Francesa, o autor esbo-
çava os percursos da educação, no Uruguai, Argentina, Chile e Brasil, daí 
relevar as figuras de Sarmiento, Balmaceda, Manoel Montt, Inácio de Loyola, 
Azeredo Coutinho, Rangel Pestana, Caetano de Campos, Gabriel Prestes, 
Arthur Breves, Oscar Thompson, João Crisóstomo Bueno dos Reis. Em tom 
de censura, argumentava: 

Infelizmente, e malgrado a dor que isto causa a nossos sentimentos patrióti-
cos, nosso país se acha em plano muito inferior em questões de instrução e 
de educação, aos em que se encontram as nações americanas a que atrás nos 
referimos. Raros homens de Estado têm ligado importância a esse problema a 
que se prendem tão intimamente o progresso e a civilização das nacionalida-
des. Desde os tempos coloniais, desde a monarquia, e mesmo na República, 
na grande maioria dos estados, a causa da instrução pública é talvez, a menor 
das preocupações das classes dirigentes e dos políticos. (1914, p. 227).

Afrânio Peixoto retoma o recurso do esboço no capítulo “Brasil” do seu 
manual. Além de declinar estatísticas sobre o analfabetismo nacional, retraça 
os momentos capitais da educação: Jesuítas, Anchieta, Pombal, Monarquia, 
República, educadores brasileiros, para culminar no elogio da Escola Nova.16 
Bento de Andrade Filho, por sua vez, apresenta o esboço “A educação na 
América do Sul e no Brasil”. 

No mais, vale lembrar José Antonio Tobias, ex-bolsista da Fundação 
Calouste Gulbenkian, autor do primeiro manual inteiramente dedicado à his-
tória da educação brasileira:

Até 1968, todos os currículos, tanto do ensino superior quanto do curso 
médio brasileiros, falavam, como ainda o faz a quase totalidade, exclusi-
vamente de História da Educação dos outros povos; jamais de História da 
Educação Brasileira.
Única exceção é a do Estado de São Paulo que, pela Resolução n. 36/68, de 30 
de dezembro de 1968, tornou obrigatório História da Educação Brasileira e 
Educação Brasileira, no currículo do Curso Normal e, posteriormente, pela 

16 O capítulo sobre o Brasil condensa textos de intervenção nos debates sobre os rumos da 
educação popular e do país, publicados em anos anteriores; ver Peixoto (1923a, 1923b, 
1926, 1931). 
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Resolução n. 9/69, de 24 de março de 1969, também inseriu Pensamento 
Pedagógico Brasileiro no currículo do Curso de Técnico em Orientação 
Pedagógica para o ensino primário, que tanto pode ser ministrado em 
Instituto de Educação quanto em Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 
O critério para a periodização da História da Educação brasileira, para ser 
objetivo e científico, deverá basear-se em fatores e fatos educacionais mar-
cantes; não poderá, sob pena de se tornar deficiente e de transviar toda a 
exposição da História da Educação Brasileira pretender fundamentar-se em 
critérios políticos, ou sociais, ou econômicos, ou outros quaisquer, que natural-
mente existem, mas somente depois dos critérios educacionais. Assim, não 
é objetivo e nem científico dividir-se a História da Educação Brasileira em: 
educação colonial, educação do Brasil-Império, educação do Brasil-República 
e do Brasil-Contemporâneo. (1972, p. 13 e ss – grifo no original). 

Da opção metodológica em aparência neutra, sobrevém uma abordagem 
temática: “Educação cristã”, “Aristocratização do ensino brasileiro”, “Transição”, 
“Socialização do ensino brasileiro”, “Procura de autenticidade”. No seu enten-
der, extraviada de si pela “imitação colonialista da Europa, imitação servil 
do norte-americano, ora a farisaica e nojenta repetição do mundo marxista”, 
a nação reencontra-se no fato “Revolução de 1964”. Espécie de máquina de 
guerra ideológica, o manual é encerrado com apelos aos conservadores: 

Atualmente, sobretudo de 1960 em diante, a característica central da educa-
ção brasileira é a busca de autenticidade, quer dizer, a procura de solução dos 
problemas nacionais dentro do contexto da realidade brasileira. Apesar disso, 
prosseguem, sempre em maior confusão as socializações, sobressaindo, cada 
vez mais, a socialização marxista. Em 1961, depois de treze anos de lutas e de 
estudos (1948-1961), aparece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Continua a ascensão da socialização marxista, marcando a Revolução de 1964 
o ano do encontro da educação cristã e brasileira com o avermelhado e mar-
xizado ensino brasileiro. (p. 421). 

Nos manuais, o tema da Escola Nova 
É de notar como determinados autores alardearam o encontro das 

fontes da modernidade em educação, quer nos sistemas de ideias, quer nas 
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experiências de uma linhagem de livres-pensadores. Lorenzo Luzuriaga, 
designadamente, propagava o mito libertário, em Las escuelas nuevas (1922), 
La educación nueva (1943) e Concepto y desarrollo de la nueva educación, mito 
compartilhado por Paul Foulquié, em Les écoles nouvelles, Roger Cousinet, em 
L’Éducation Nouvelle, e Manoel Bergström Lourenço Filho, em Introdução ao 
estudo da Escola Nova. Engendrava-se um mito de origem situado nas nas-
centes de um extenso rio luminoso, o humanismo e o racionalismo, ponto 
de largada dos Tempos Modernos. Luminoso rio a trazer, nas suas corren-
tes, a educação não coerciva, isso por centrar-se no contato com a natureza, 
no trabalho coletivo, na autonomia individual e no princípio de interesse. Ou 
melhor, numa educação capaz de suavizar as dores das dores da aprendizagem 
ao formar, assim se apregoava, o “espírito de dentro para fora”.

A fonte primacial localizava-se na Casa Giocosa, produto da visão huma-
nista de Vitorino de Feltre. Para o leito da boa doutrina, confluíam a sátira 
de Rabelais, o realismo e antiescolasticismo de Comenius, a clarividência 
filosófica de Montaigne, Locke, Rousseau, a metodologia de Basedow, as cos-
movisões de Pestalozzi, em Yverdon, Fröebel idealizador do Kindergarten, o 
biologismo evolucionista de Spencer, o sociologismo de Durkheim. Caudal 
de águas avolumado pelas experiências tardorromânticas: a New Schools de 
Abbotsholme, de Cecil Reddie, inspirada em Robert Owen, a École des Roches 
de Verneuil-sur-Avre, experiência aristocrática de Edmond Demolins, ou 
Yasnaia Polyana, escola para camponeses no coração da Rússia tzarista, lídimo 
produto do comunismo místico-primitivo do grande Leão Tolstoi. 

Caudal engrossado com os apostolados Hermann Lietz e Paul Geheeb; e, 
mais além, com a Odenwaldschule, cujos ardores assumem cores nacionalistas, 
na década de 1920; e Gustav Wyneken, teórico da educação antiburguesa e 
culto à natureza. Logo viriam o politécnico Georg Kerschensteiner, mentor da 
Arbeitsschüle, e seu desejo de instruir as massas trabalhadoras: “A escola do 
livro há de se transformar na escola da atividade”, “A salvação da escola pri-
mária não está em Kant nem em Goethe, e sim em Pestalozzi”, dizia; e mais à 
frente, pela sedutora Maria Montessori, com as Case dei Bambini mergulhadas 
no “Ambiente Revelador” favorável à “explosão vital” da criança; os médicos 
Decroly, com a escola l’Ermitage, lugar de investigação de crianças anor-
mais, e Claparède, à frente do Instituto de Ciências da Educação Jean-Jacques 
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Rousseau. Dessa forma, o mito de origem retraça o itinerário percorrido pelos 
instituidores da pedagogia societária.

A bem dizer, nos manuais de autores brasileiros, o tema da Escola Nova e 
seus sujeitos são recepcionados de maneira controversa. Em Afrânio Peixoto, 
Escola Nova é o desfecho da modernidade surpreendente:

Convêm os entendidos que a escola nova só foi, é, ou será possível pelos pro-
gressos das ciências biológicas, que deram ao homem uma compreensão do 
universo e da natureza, sem ilusões, ou prejuízos; pela filosofia científica que 
explica a vida não mais apenas pelos fenômenos fisioquímicos, mas por uma 
dinâmica funcional, donde uma fisiologia, uma psicologia e, portanto, uma 
ética, a ela condicionados; pela civilização que se transforma, changing civi-
lization, como maquinismo industrial, com a economia do trabalho, com o 
advento da democracia, técnica e real... (1936, p. 272 – grifo no original). 

Ou seja, a Escola Nova e suas teorias utilitaristas indicam a direção para a 
qual costumes, hábitos e mentalidades evoluem: a divisa changing civilization, 
formulada por Kilpatrick, soa para nosso autor como imagem dinâmica da 
vida:

A escola nova, principalmente, a escola de Dewey, cujo pragmatismo é social, 
porque a sociedade é a vida que nos cumpre a todos viver, e não agarrada a 
uma religião, que seja qual for, não é deste mundo... Ou a uma política, que, 
não importa qual, será a de um partido, ou de uma classe, ou de uma nação 
contra outras — a escola nova de Dewey atinge o puro ideal educativo: desen-
volver bem a criança para viver, desde a escola, na paz e no trabalho, com os 
outros homens. (idem, p. 214). 

Por regra geral, o tema da Escola Nova (Escola única, Escola ativa e 
denominações assemelhadas) surge decantado pelo tempo e no tempo, isto é, 
compreendendo-se conceitualmente e concluindo-se historicamente no pre-
sente contemporâneo aos autores (cf. MONARCHA, 2009). Daí conceber-se 
a Escola Nova como culminância de antigos processos generativos, diversa-
mente nomeados: naturalismo pedagógico, educação psicológica e científica, 
educação nacional e popular. Com efeito, explicita Raul Briquet: 
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Escola nova. O órgão de remodelação educacional é a escola nova, que desen-
volve ao máximo a pernsonalidade e as aptidões de cada aluno. Obedece a 
dois métodos fundamentais, conforme dê preponderância aos mecanismos 
individuais do pensamento ou à vida social da criança. Pertencem ao pri-
meiro as escolas de Montessori, Dalton, Kerschensteiner, Decroly, Winetka 
e de Projetos; ao segundo, as de Cousinet, em França, e de Peterson, na 
Alemanha. Ambos os grupos se fundam nos princípios do interesse e da ati-
vidade, na fusão harmônica do trabalho mental e manual, na coeducação e na 
escola única. (BRIQUET, 1946, p. 152 – grifo no original). 

A sua vez, os autores alinhados à representação teológica do mundo 
defrontam os manuais leigos, no intuito de figurar uma história livre de ade-
rências mundanas: Francisca Peeters, Maria Augusta de Cooman, Ruy de 
Ayres Bello, Theobaldo Miranda Santos e José Antonio Tobias, entre outros. 

Com texto condensado e parcos recursos tipográficos, o manual de 
autoria escolar das madres Francisca Peeters e Maria Augusta de Cooman é 
publicado com imprimatur do Arcebispo Diocesano de Jaboticabal, São Paulo, 
e prefaciado pelo padre Lúcio José dos Santos, autor da seguinte apreciação: 
“Este novo compêndio escolar obedece à mesma modesta orientação que pre-
sidiu à publicação das Noções de sociologia. Não é feito para eruditos. A sua 
única pretensão é servir às alunas normalistas que desejam noções resumidas 
e claras sobre a evolução dos processos e das doutrinas educacionais no tempo 
e no espaço. (1936, p. 11). 

As autoras manifestam-se a favor da “pedagogia perene”: “Jesus Cristo 
é o cume da história universal”. “Seu advento separa-a em duas partes nitida-
mente distintas, e desde o seu aparecimento, o mundo civilizado está dividido, 
segundo a sua predição, em dois campos opostos: os que seguem a sua ban-
deira, e os que a combatem” (p. 21). Passo seguinte, incluem no calendário 
dos antepassados da pedagogia expoentes do pensamento religioso, João Luís 
Vives, são João Batista de La Salle, Otto Willmann, monsenhores Spalding 
e Dupanloup, são João Bosco, Friedrich Paulsen, Benjamin Kidd, Mercier. 
Noutro passo, valorizam a Idade Média e a cultura cristã, a Igreja católica, e 
afiançam a superioridade da “pedagogia perene”: 
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Estamos longe agora do quadro tétrico que traçam os autores acima mencio-
nados. Escreveram depois de 1880, data em que se editaram as primeiras leis 
para laicizar o ensino na França. Era preciso justificar as medidas draconia-
nas tomadas contra as congregações religiosas. Ninguém mais da crédito a 
essas caricaturas, menos alguns primários que querem incutir idéias laicas aos 
futuro professores. (p. 52).

De passagem, refutam o “historiador protestante” Paul Monroe e cen-
suram o Renascimento e o Humanismo responsáveis pela “deificação do 
homem”, que fizeram ressurgir a “educação liberal grega”: a “possante unidade 
de fé e de disciplina ia sendo solapada cada vez mais pelo individualismo” (p. 
54 – grifo no original). Quanto ao Século das Luzes, “século do naturalismo”: 
“Os costumes acompanharam a evolução das idéias: irreligião, corrupção sem 
freio, ceticismo, enfim todas as idéias subversivas apoderaram-se da classe 
culta, antes de levar o povo inteiro à Revolução. A todo esse movimento deu-
-se o nome de filosofia” (p. 82). 

Para Ruy de Ayres Bello, tendência incerta, a Escola Nova era incapaz 
de conduzir a humanidade para um centro comum: “A escola nova visa a fins 
meramente terrenos, e acentuadamente práticos e utilitários, e em que os inte-
resses sociais quase sempre prevalecem sobre os pessoais”:

O movimento pedagógico que se denomina de “escola nova”, ou “escola reno-
vada”, representa uma síntese das várias tendências verificadas na história das 
teorias e das práticas educacionais, a partir do Renascimento, ou por assim 
dizer, o termo da evolução de todas essas tendências. Trata-se, portanto, de um 
movimento bastante eclético, que tem suas origens nas mais variadas e, por 
vezes, até mesmo antagônicas doutrinas educacionais. (1945, p. 215 – grifo 
no original).

Igualmente Theobaldo Miranda Santos se manifesta pela “pedagogia 
cristã” – “síntese harmoniosa das parcelas da verdade que se encontram dis-
persas nos sistemas pedagógicos” (p. 388). De tom evangelizador, seu manual 
aborda o tema da Escola Nova, no capítulo “O neonaturalismo pedagógico – 
séculos XIX e XX”:
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O movimento das escolas novas não constitui, como parece à primeira vista, 
o coroamento de uma tendência recente para reconstruir, sob bases científicas, 
as instituições escolares. Representa, ao contrário, o reflexo atual de um movi-
mento pedagógico, revolucionário e romântico, que se vem processando, em 
ondas sucessivas, desde o Renascimento até nossos dias. Esse movimento não 
é, porém autônomo e independente, não se restringe ao campo puramente 
educacional, exprimindo antes a repercussão, no âmbito pedagógico, das 
revoluções filosóficas e culturais que se vêm realizando ao longo dos últimos 
séculos e que tão bem traduzem a inquietação espiritual do homem moderno. 
Eis porque o movimento das escolas novas, apesar de sua aparente sereni-
dade, se revestiu, pelo menos em sua fase inicial, dos aspectos de radicalismo, 
de exaltação e de irracionalidade todas as revoluções. (p. 374-5 – grifo no 
original).

Dentre os autores de inclinação religiosa, José Antônio Tobias é singular, 
sua estratégia de escrita enlaça o presente no passado. Ao julgar a Escola Nova 
com um arsenal de slogans ideológicos, suas palavras, igualmente às de outros, 
soam como sentença de tribunal. No seu juízo, a “sociolatria” teria redundado 
na supremacia da sociologia como ciência-mestra da educação, reduzindo-a a 
eco da vida social: a “educação social-radical” produzira um erro irreparável, 
ao elevar a sociedade e não a Deus como fonte de verdade, justiça e bondade. 

Recebendo, contudo, estas novidades educacionais, recebeu-as o Brasil com 
suas confusões e perigosas identificações: aqui, aportou a Educação Nova 
identificada, radicalmente identificada, com a filosofia da educação de 
Rousseau e com a filosofia da educação social-radical; quer dizer, no Brasil, 
Educação Nova, logo, pela lei psicológica da associação de ideias, veio a sig-
nificar a mesma coisa que filosofia da educação positivista, filosofia da edu-
cação de Dewey e de Marx, ao mesmo tempo em que, no reverso da medalha, 
foi tomada, apresentada e aceita como inimiga irreconciliável da filosofia da 
educação perene, da filosofia da educação de Comenius, de Tomás de Aquino, 
de Aristóteles e de Sócrates. (p. 369).
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Considerações
Contemporaneamente, sob o ponto de vista da informação histórica e da 

formação da cidadania, o manual, na sua nova figura, (i) enuncia o “combate 
pela História” e o “fazer história”, quer promover junto aos utilizadores os dis-
cursos históricos consubstanciais aos métodos cognoscitivos avançados; (ii) 
reage à “história tradicional”, tão somente inventário da memória contido em 
quadros extremamente apertados, nos quais tudo se vê sem nada se ver; (iii) 
deseja liberar o recalcado, promover desvios, preencher lacunas e fazer falar 
o silêncio; (iv) fende o monolitismo cultural e religioso, ao desfazer estere-
ótipos de classes, gêneros, étnicos e nacionais; (v) recusa o relato linear e as 
modalizações totalizantes, volta-se para a diversidade, descontinuidade e per-
manências, logo, interdita a escrita de uma história unificada, vazia e linear; 
(vi) por dispor temas e problemas, questiona, não se limita ao fazer aprender, 
quer fazer refletir e pensar. Daí que o manual, na sua nova figura, produto de 
esforço avultado e consciente, e, claro, sumamente arriscado, é fonte e meio 
de senso crítico, ao interrogar as aporias (e tensões) da ideia de educação, no 
mundo contemporâneo. 
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A institucionalização da 
História da Educação 
Matemática

Arlete de Jesus Brito 
Maria Ângela Miorim

A expressiva produção acadêmica apresentada nos dois primeiros 
Encontros Nacionais de História da Educação Matemática (ENAPHEM) rea-
lizados respectivamente em Vitória da Conquista, Bahia, no ano de 2012 e em 
Bauru, São Paulo, no ano de 2014, indica a existência de um campo de pes-
quisa com objetos delineados e referenciais teórico-metodológicos que, apesar 
de não serem homogêneos, não destoam completamente em seus fundamen-
tos. O crescimento do número de investigações nessa área foi apontado por 
Gomes e Brito (2009), no artigo intitulado Vertentes da produção brasileira 
em História da Educação Matemática: as indicações do EBRAPEM. Conforme 
as autoras, no VII Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em 
Educação Matemática (EBRAPEM), em 2003, foram apresentados treze tra-
balhos cujo tema de pesquisa era a História da Educação Matemática e, entre 
os anos de 2003 e 2008, o número total de investigações acerca dessa área foi 
igual a noventa.

3
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Textos versando sobre aspectos da História da Educação Matemática 
são elaborados desde o início do século XX, como os de José Vieira Fazenda 
(1874-1917) e os de Francisco Mendes de Oliveira Castro (1902-1993), con-
forme apontamos em outros artigos (cf. MIGUEL, MIORIM; BRITO, 2013, 
MIORIM; BRITO, 2012). No entanto, tais textos foram escritos inserindo-se 
na área de História das Ciências. Na época, a HEM como área específica ainda 
não existia. No entanto, a partir da criação dos Programas de Pós-Graduação 
em Educação no país, bem como do consequente contato de professores de 
Matemática com a História da Educação, começaram a ser produzidos traba-
lhos de investigação acerca da História da Educação Matemática, não apenas 
como dissertações e teses, mas também como trabalhos finais de disciplinas. 
A primeira dissertação de mestrado, cujo título explicita o objetivo de analisar, 
sob o enfoque histórico, os modos de organização do ensino secundário no 
Paraná, tomando com centro a disciplina Matemática, foi defendida por Maria 
Antonieta Meneghini Martins1 na Faculdade de Educação da Universidade 
Federal do Paraná, em 1984. Dentre os trabalhos desenvolvidos em disciplinas 
de programas de Pós-Graduação em Educação, podemos mencionar, a título 
de exemplo, o texto A evolução do ensino público de matemática no Brasil, de 
autoria de Antônio Miguel, apresentado, em 1979, na disciplina denominada 
“Evolução da Educação Brasileira”, junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) (cf. MIGUEL, MIORIM e BRITO, 2013). 

Nas décadas de 1980 e 1990, a aproximação com referenciais marxistas, 
bem como aqueles propagados pela Etnomatemática, fez com que educado-
res matemáticos passassem a desenvolver estudos históricos para entender 
as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, como, 
por exemplo, aquelas advindas das ações de formação de professores. Para 
tais educadores, a história seria um modo de conscientização e compreen-
são do presente. Grande parte das dissertações e teses defendidas naquelas 
décadas possui um capítulo em que se expõem aspectos históricos do tema 
objeto de pesquisa. A aproximação da Educação Matemática com a História 
gerou teses em Programas de Pós-Graduação em História das quais podemos 

1 MARTINS, Maria Antonieta Meneghini. 1984. Estudo da Evolução do Ensino secundário 
no Brasil e no Paraná, em Ênfase na Disciplina de Matemática. Dissertação (Mestrado). 
FE-UFPr.
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citar, como exemplo, Uma historia social do desenvolvimento da matemática 
superior no Brasil – 1810 – 1920, defendida por Clovis Pereira da Silva, em 
1989 no Programa de História Social da Universidade de São Paulo (USP) e 
a tese de doutorado de André Mattedi Dias, defendida também no Programa 
de História da USP, no ano de 2002, intitulada Engenheiros, mulheres, mate-
máticos: interesses e disputas na profissionalização da matemática na Bahia 
(1896-1968).

A aceitação, por parte de Programas de Pós-Graduação, de pesquisas cujo 
tema é a HEM e a ratificação de tais pesquisas como dissertações e teses indi-
cam tanto que os discursos acerca da HEM passaram a compor a rede de dis-
cursos verdadeiros acerca da Educação Matemática e dos de História, quanto 
o processo de institucionalização de tais discursos, uma vez que, conforme 
Foucault (1972), esta se relaciona à aceitação daqueles como verdadeiros, ou 
seja, como componentes da rede de poder dos discursos. Desse processo de 
institucionalização faz parte a transformação do discurso em disciplina esco-
lar2 ou em conteúdos de tais disciplinas. A seguir, analisaremos com mais deta-
lhes dois indícios de tal processo, quais sejam, a criação da disciplina História 
da Educação Matemática em cursos de graduação em matemática e a produ-
ção acadêmica em HEM, entre os anos de 1984 e 20113.

1. A formação inicial de professores e disciplinas 
de História da Educação Matemática

O Instituto de Matemática da UNICAMP iniciou suas atividades na 
segunda metade da década de 1960. Dez anos depois, em 1976, duas disci-
plinas de História da Matemática eram oferecidas aos futuros bacharéis e 
licenciados. De caráter obrigatório, essas disciplinas, denominadas História da 
Matemática I e II, abordavam a geometria euclidiana, o cálculo diferencial e 
integral, e a matemática desenvolvida nos séculos XIX e XX. O livro adotado 
era História da Matemática, de Carl B. Boyer, recém-publicado pela Editora 
Blucher, em 1974, com tradução da professora Elza Gomide, da USP. Essas 
disciplinas foram oferecidas por professores do Instituto de Matemática.

2 Estamos usando o tema “escolar” aqui para nos referir a qualquer nível de ensino.
3 Conforme site da CAPES, esse foi o último ano em que o banco de teses daquela 

Coordenação foi atualizado (bancodeteses.capes.gov.br/ acessado em setembro de 
2015).
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Em uma reformulação do Curso de Licenciatura em Matemática, em 
1980, foram mantidas as disciplinas de História da Matemática oferecidas 
pelo IMECC, como disciplinas optativas, e foram incluídas na nova grade cur-
ricular duas outras disciplinas de natureza histórica: História da Ciência I e 
História da Ciência II. Essas disciplinas, de responsabilidade da Faculdade de 
Educação, tinham como docente o professor Lafayette de Moraes que, cer-
tamente, contribuiu para a construção de suas ementas. Embora os títulos 
das disciplinas, decididos por órgãos superiores, não contemplassem explici-
tamente a educação matemática em suas ementas, a história a ser abordada 
enfatiza a matemática e o seu ensino. A ementa da primeira dessas disciplinas 
propõe uma “análise do ensino da matemática fundamentada na dimensão 
histórica da matemática como ciência, evidenciando a sua função no desen-
volvimento das teorias de ensino a ela vinculadas”. A segunda disciplina tinha 
o objetivo de elaborar “uma síntese teórica envolvendo a história da mate-
mática e as dimensões psicológica, filosófica e sociológica do conhecimento” 
(PASCHOALIN, 2005, p. 26-7). 

Com a aposentadoria do professor Lafayette de Moraes, assumimos, 
Antonio Miguel e Maria Ângela Miorim, as disciplinas História da Ciência I 
e II. No entanto, isso não aconteceu apenas por uma exigência oficial. Nossas 
aproximações com a História, em particular com a História da Educação 
Matemática, já faziam parte de nossas discussões, em especial, durante nossos 
cursos de pós-graduação. Para Miguel, a realização de um trabalho de final 
de curso em uma disciplina de História da Educação4, durante seu curso de 
mestrado, teria despertado o interesse por essa questão. Para Miorim, o inte-
resse pela história foi despertado pela participação em uma disciplina do curso 
de doutorado em Educação, oferecida pelo professor Lafayette, que tratava de 
questões específicas da Educação Matemática. Durante aquele curso, foram 
discutidos vários textos sobre o estruturalismo, não apenas em Matemática, 
mas em várias outras áreas. As leituras e discussões dessas disciplinas nos 
auxiliaram na construção das disciplinas que estávamos lecionando. As teses 
de doutorado que estávamos desenvolvendo, no entanto, seguiam caminhos 
diferentes da História. Miguel trilhava caminho no que viríamos a denomi-
nar História na Educação Matemática, e Miorim na História da Educação 
Matemática. 

4 Trata-se do trabalho mencionado anteriormente.
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Naquele período, em que a Área de Educação Matemática brasileira 
estava dando os seus primeiros passos, o grupo de professores da Faculdade 
de Educação da UNICAMP, conhecidos pelos colegas da FE como “o grupo da 
matemática5”, investiam esforços na criação de espaços coletivos. Em março 
de 1989, criaram o Círculo de Estudo, Memória e Pesquisa em Educação 
Matemática – CEMPEM. A intenção de criar um centro que contemplasse a 
Memória da Educação Matemática estava ligada às preocupações investiga-
tivas dos professores, que desenvolviam trabalhos de doutorado que aborda-
vam diferentes aspectos de relações entre educação matemática e história, mas, 
especialmente, às preocupações com a construção das disciplinas que integra-
vam os cursos de Licenciatura em Matemática. Desde os primeiros anos de sua 
existência, o CEMPEM teve como objetivo central contribuir para a formação 
profissional do professor de Matemática e para a formação do pesquisador 
na área de Educação Matemática. Uma das ações efetivadas para atingir esse 
objetivo foi a constituição de um “Centro de Documentação e Memória” da 
Educação Matemática, que inclui livros, artigos, revistas, dissertações e teses, 
vídeos, anais de encontros e congressos nacionais e internacionais, documen-
tos legais e propostas oficiais, jogos e materiais de manipulação. 

Várias formas de desenvolvimento das disciplinas de natureza histórica 
foram experimentadas desde a sua criação. No início da década de 1990, elas 
assumiram a denominação de Fundamentos da Metodologia do Ensino de 
Matemática. Nos primeiros tempos de oferecimento das disciplinas, experi-
mentamos estudos cronológicos, estudos de civilizações ou culturas específicas, 
estudos de grandes campos da Matemática etc. Aos poucos fomos incluindo 
aspectos da educação dos povos estudados e da educação matemática, em 
particular. Nesse período, construímos vários textos didáticos, que eram uti-
lizados com nossos alunos ou em congressos da área. Os livros didáticos, as 
propostas curriculares e outros textos sobre História da Educação Matemática 
começaram a compor os nossos textos didáticos. As ementas das disciplinas se 
transformaram. Agora elas se propunham a analisar a metodologia do ensino 
da matemática nos níveis fundamental e médio, considerando as dimensões 
histórico-filosófica, sócio-cultural e pedagógica da Educação Matemática. 

5 O grupo era formado por Antonio Miguel, Maria Ângela Miorim e Dario Fiorentini.
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Paralelamente às mudanças realizadas nas temáticas abordadas nas dis-
ciplinas, as propostas de trabalho foram se diferenciando com relação à sua 
dinâmica. Ao contrário de disciplinas mais tradicionais em que o professor 
desempenha um papel central, os alunos e os professores desempenhavam 
funções complementares, porém essenciais (MIGUEL, MIORIM, 2004, p. 6). 

Uma outra forma de interação realizada nas disciplinas diz respeito à arti-
culação estabelecida entre resultados de pesquisas acadêmicas recentes, tanto 
dos professores e seus orientandos quanto de produções de colegas de área, e 
as suas práticas docentes. Esses resultados, que começavam a ser produzidos 
por pesquisadores de universidades brasileiras ou estrangeiras, foram rapida-
mente incluídos em novos planos de cursos das disciplinas. Além disso, merece 
ser destacado que alunos do Programa de Pós-Graduação da FE-UNICAMP, 
envolvidos com a área de História da Educação Matemática, colaboraram com 
docentes na construção de disciplinas de Fundamentos, tanto na elaboração 
de seus programas como na atuação em sala de aula, dentro do Programa de 
Estágio Docente. 

Em 1998, como professora responsável da disciplina, eu, Maria Angela 
Miorim tive como estagiária de tal Programa, Arlete de Jesus Brito. Naquele 
ano, os planos de aula da disciplina foram elaborados conjuntamente por nós. 
A estagiária era responsável pelas atividades em sala de aula, as quais eram dis-
cutidas periodicamente com a professora responsável. A partir de tal prática, 
conduzimos um estudo sobre potenciais da História da Educação Matemática, 
na formação de professores. O resultado desse estudo foi apresentado no III 
Seminário Nacional de Historia da Matemática, ocorrido em Vitória, no ano 
de 1999, e publicado nos anais daquele Encontro, com o título de A historia na 
formação de professores de matemática: reflexões sobre uma experiência.

No mesmo ano de 1999, terminado o doutorado, Arlete de Jesus Brito tor-
nou-se professora do departamento de matemática da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), e no início dos anos 2000, vivenciamos a cria-
ção da disciplina História da Educação Matemática no curso de Licenciatura 
em Matemática dessa Universidade. Participamos do grupo de elaboradores 
do novo Projeto Político Pedagógico (PPP) daquela Licenciatura, primeiro 
como membro do grupo e depois como coordenadora do mesmo6. Tal Projeto 

6 Arlete de Jesus Brito, no ano de 2002, assumiu a coordenação de tal grupo.
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vinha a atender as determinações da nova legislação7 acerca da formação dos 
professores da Escola Básica, de 2001 e 2002. As pesquisas que desenvolve-
mos em nível de mestrado e de doutorado, na UNICAMP, versavam sobre 
História da Educação Matemática e, devido à nossa formação, tanto em nossa 
prática docente quanto no âmbito acadêmico, estávamos imbuídas dos ideais 
acerca dos potenciais da História na formação dos futuros professores. Tais 
ideais encontraram eco nos demais membros do grupo de elaboração, quais 
sejam: os professores Antônio Roberto da Silva, Bernadete Barbosa Morey, 
Francisco Gurgel de Melo Freitas, Pedro Nicola Araújo Papaléo, Sebastião da 
Silva Barbosa e os alunos Giovani Ângelo Silva da Nobrega e Thiago Pardo da 
Severiano.

Por entendermos que um PPP necessita partir da realidade do curso, fize-
mos um levantamento, junto a cinquenta e seis alunos, dos quais metade eram 
ingressantes8, sobre os seus hábitos de leitura, escrita e de estudo. Verificamos o 
pouco hábito de leitura e escrita de nossos alunos que estudavam em média cinco a 
dez horas por semana, fora dos horários de aula. Metade dos alunos entrevistados 
haviam lido, no ano anterior, ou apenas algum livro didático ou nenhum livro. 
Esse último resultado nos dava indícios sobre a cultura geral desses estudantes que 
eram, na maior parte, trabalhadores e cursavam a licenciatura à noite. 

Além disso, outro estudo realizado com 118 alunos, no ano de 2000, indi-
cou que 54% deles considerava que as disciplinas específicas que compunham 
o Curso de Licenciatura em Matemática, de maneira geral, não ofereciam 
subsídios para o magistério nos ensinos fundamental e médio. Segundo estes 
alunos, eles não conseguiam perceber a relação que havia entre a matemática 
aprendida no Curso e aquela desenvolvida na Escola Básica. Além disto, 45% 
dos entrevistados consideravam que as disciplinas ministradas pelo departa-
mento de Educação também não estavam cumprindo plenamente o objetivo 
de fornecer subsídios para o exercício do magistério. 

Assim, nós, elaboradores do PPP, buscamos um grupo de disciplinas e 
uma forma de articulação entre elas que não apenas atendessem à legislação 

7 BRASIL/CNE. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado 
e Licenciatura. Parecer CNE 1302/2001 e BRASIL/CNE. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licen-
ciatura, de graduação plena. Parecer CNE/CP 009/2001

8 Os demais estavam no segundo ou terceiro semestre. Na época, havia no curso de 
Matemática, aproximadamente, 400 alunos matriculados.
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em vigor, mas também que colaborassem para superar as dificuldades dos alu-
nos advindas da falta de momentos para leitura e de escrita – que não fos-
sem apenas na linguagem matemática –, que lhes possibilitassem uma cultura 
geral, lhes dessem a oportunidade de observar as relações entre a matemática 
ensinada no curso superior e aquela da Escola Básica, além de subsídios para 
sua futura atuação docente9. Era nossa preocupação também que os alunos 
percebessem os aspectos dinâmicos da criação e do ensino de Matemática. 

A partir disso, optamos por dividir os conhecimentos necessários à forma-
ção dos futuros professores de Matemática nos seguintes tópicos curriculares: 
(T1) – Os conhecimentos acerca dos fundamentos, métodos e representações da 
Matemática; (T2) – conhecimentos gerais e (T3) – conhecimentos sobre o pro-
cesso de ensino-aprendizagem. Realizamos um entrelaçamento entre tais tópi-
cos e as competências pressupostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura, de 2001 e, assim, criamos 
os objetivos a serem alcançados pelos alunos egressos: conhecer os fundamen-
tos, métodos e representações da Matemática, possuir conhecimentos gerais, tais 
como, comunicação e expressão, ciências da natureza, artes, filosofia, história; e 
conhecer teorias e práticas sobre o processo de ensino-aprendizagem. Tais obje-
tivos foram desdobrados em outros a serem alcançados ano a ano e, a partir 
deles, criamos as disciplinas curriculares e as distribuímos em um quadro10 de 
modo a indicar que tópicos e quais competências abarcavam. 

No caso da disciplina denominada por nós de História da Educação 
Matemática11, acreditávamos que tais competências seriam: orientar as escolhas e 
decisões metodológicas e didáticas por princípios éticos, políticos e estéticos e por 
pressupostos epistemológicos coerentes (C1); compreender o processo de ensino 
e aprendizagem na escola e nas suas relações com o contexto no qual se inserem 
as instituições de ensino e atuar sobre ele (C4); conhecer e dominar os conteúdos 
básicos relacionados às áreas/disciplinas de conhecimento e às questões sociais 
que serão objeto da atividade docente, adequando-os às atividades dos alunos 
(C7); ser proficiente no uso da Língua Portuguesa em todas as tarefas, atividades 

9 No estudo de 2000, dos 118 alunos entrevistados, 49 já atuavam como professores, 58 
pretendiam exercer o magistério quando terminado o curso e 11 não pretendiam ser 
docentes. 

10 Nesse texto, colocamos, no quadro, apenas as linhas e colunas que contêm História da 
Educação Matemática.

11 A disciplina Tópicos de História da Matemática também fez parte desse PPP.
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e situações sociais que forem relevantes para seu exercício profissional (C9); criar, 
planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem e 
para o desenvolvimento dos alunos, utilizando o conhecimento das áreas ou dis-
ciplinas a serem ensinadas, das temáticas sociais transversais ao currículo escolar, 
dos contextos sociais considerados relevantes para a aprendizagem escolar, bem 
como as especificidades didáticas envolvidas (C11); manejar diferentes estratégias 
de comunicação dos conteúdos, sabendo eleger as mais adequadas, considerando 
a diversidade dos alunos, os objetivos das atividades propostas e as características 
dos próprios conteúdos (C12), e desenvolver-se profissionalmente e ampliar seu 
horizonte cultural, adotando uma atitude de disponibilidade para a atualização, 
flexibilidade para mudanças, gosto pela leitura e empenho no uso da escrita como 
instrumento de desenvolvimento profissional (C19). 

Quadro 1. Fonte: Projeto Pedagógico da Licenciatura em Matemática. UFRN, 2002

T1 T2 T3

C1

Fundamentos Sócio-Filosóficos
de Educação
Didática
Didática da Matemática I
História da Educação Matemática
ESTÁGIO I E II

C4 Tópicos de História da 
Matemática

História da 
Educação 
Matemática

História da Educação Matemática
Fundamentos da Psicologia 
da Educação

C7

Tópicos de História da 
Matemática
Matemática do Ensino 
Básico
Geometria Analítica
Equações Diferenciais 
Parciais
Cálculo Diferencial e 
Integral I
Álgebra Linear
Des. Geométrico e Geom. 
Euclidiana I
Cálculo Diferencial e 
Integral II
Teoria dos Números
Cálculo Aplicado
Des. Geom. e Geometria 
Euclidiana II
Álgebra I
Fund. Epistemológicos da 
Matemática

Tópicos de História 
da Matemática
História da 
Educação 
Matemática

Tópicos de História da Matemática
Geometria Analítica
Equações Diferencias Parciais
Desenho Geométrico e 
Geometria Euclidiana I
Desenho Geométrico e
 Geometria Euclidiana II
Fundamentos Epistemológicos 
da Matemática
História da Educação Matemática
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C9

Tópicos de História da 
Matemática
Fund. Epistemológicos da 
Matemática
Didática da Matemática I

Tópicos de História 
da Matemática
Prática de Leitura e 
Produção de Texto
Astrogeofísica
História da 
Educação 
Matemática

Tópicos de História da Matemática
História da Educação Matemática
Fundamentos Epistemológicos 
da Matemática
Didática da Matemática I

C11 Didática da Matemática I
Estatística Básica
Astrogeofísica
Cálculo Aplicado

Fundamentos da Psicologia 
da Educação
Didática
Didática da Matemática I

C12

Didática da Matemática I
Geometria Analítica
Equações Diferenciais 
Parciais
Cálculo Diferencial e 
Integral I
Des. Geom. e Geometria 
Euclidiana I

História da 
Educação 
Matemática

Didática da Matemática I
História da Educação Matemática
Geometria Analítica
Equações Diferenciais Parciais
Cálculo Diferencial e Integral I
Desenho Geométrico e 
Geometria Euclidiana I
OficinasPedagógicas de Matemática

C19

Tópicos de História da 
Matemática
Fund. Epistemológicos da 
Matemática
ATIVIDADES 
DE FORMAÇÃO 
ACADÊMICA

Tópicos de História 
da Matemática
Prát. de Leitura e 
Prod. de Textos 
Astrogeofísica
História da 
Educação 
Matemática

Tópicos de História da Matemática
História da Educação Matemática
Fundamentos Epistemológicos 
da Matemática
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
ACADÊMICA

A eleição de História da Educação Matemática como uma das disciplinas 
que comporiam a grade curricular foi facilitada pela existência, na época, do livro 
Introdução à história da educação matemática, publicado em 1998, por Maria 
Ângela Miorim, pois percebemos que tal material poderia ser utilizado como refe-
rência básica para seu ensino, a ser realizado no primeiro semestre do curso. 

Esse Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura foi aprovado 
pela Resolução nº058/2002/CONSEPE12 de 20 de agosto de 2002, entrando 
em vigor a partir do ano de 2003, e foi utilizado até o ano de 2014 (ALVES; 
GUTIERRE, 2014). Alves e Gutierre (2014) identificaram outras cinco licen-
ciaturas que também inseriram HEM em suas grades curriculares, nos últi-
mos dez anos, quais sejam, as do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
(IFRN – Campus Santa Cruz), da Universidade Federal de Goiás (UFG – 
Campus Catalão), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT – Campus 

12 Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão.
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Araguaia) e da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(UNESP) – Campus Bauru. No entanto, três entre essas cinco disciplinas são 
optativas, o que pode indicar que não necessariamente fazem parte das disci-
plinas cursadas pelos futuros professores. São necessárias pesquisas que ave-
riguem a inserção da disciplina História da Educação Matemática tanto em 
outros cursos de formação inicial de professores de matemática e como tais 
disciplinas interagem ou não com outras na composição dos Projetos Políticos 
Pedagógicos, quanto em cursos de pós-graduação, pois, além dos cursos de 
graduação, a HEM passou a participar dos discursos disseminados pelos cur-
sos superiores por meio das pós-graduações, seja em forma de disciplina, seja 
como tema de pesquisas. A seguir, faremos uma análise sobre essas últimas.

2. Uma visão panorâmica das dissertações 
e teses produzidas no Brasil em história 
da educação matemática até 2011

Entre os anos de 1999 e 2011 houve um crescente número de pesquisas 
que abordam a HEM, entre elas, teses e dissertações como mostram os estudos 
de Miguel, Miorim e Brito (2013) e Miorim e Brito (2012). A seguir realizare-
mos uma breve análise destas últimas produzidas entre os anos de 1984 e 2011 
e, para realizá-la, o corpus foi constituído a partir de buscas com as palavras-
-chave história, educação e matemática em acervos de bibliotecas de institui-
ções universitárias de diversos estados brasileiros, no banco de teses da CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior), acessí-
vel no site: http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/), em listas de dissertações 
de mestrado e teses de doutorado divulgadas em vários números da Revista 
Zetetiké (http://www.fe.unicamp.br/zetetike), editada pelo Círculo de Estudo, 
Memória e Pesquisa em Educação Matemática (CEMPEM) da Faculdade de 
Educação da Universidade Estadual de Campinas (FE-UNICAMP), na lista de 
dissertações e teses sobre relações entre história, filosofia e educação matemá-
tica, defendidas de 1984 a 2004, produzida pelo Grupo de Pesquisa História, 
Filosofia e Educação Matemática (HIFEM) (MIORIM et al, 2005), bem como 
em outros acervos eletronicamente acessíveis como, por exemplo, o da biblio-
teca digital do Domínio Público, (www.dominiopublico.gov.br/). É claro que, 
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mesmo assim, com toda a busca cuidadosa que procuramos realizar, é prová-
vel que alguns trabalhos não tenham sido incluídos. 

Um primeiro comentário de natureza quantitativa que pode ser feito em 
relação a esse corpus específico de trabalhos em história da educação matemá-
tica é que os 200 trabalhos (148 dissertações de mestrado e 52 teses de dou-
torado) que o compõem representam aproximadamente 7% de cerca de 2800 
dissertações de mestrado e teses de doutorado relativas ao campo mais amplo 
da educação matemática, produzidas no Brasil, no período de 1971 a 2011 
(Banco http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/).

 A produção de dissertações em história da educação matemática foi ini-
ciada na década de 1980, com a dissertação de Martins (1984), mencionada 
anteriormente. O primeiro doutorado foi o de Miorim (1995). Até o final da 
década de 1990, essa produção pode ser caracterizada pela irregularidade de 
frequência, que se torna nula, em alguns anos. A partir de 1996 e 2002, temos, 
respectivamente, a produção de dissertações e teses em todos os anos. 

As dissertações (36) e teses (05) defendidas até 2002, em sua maior parte 
(4 teses e 26 dissertações) estavam filiadas a Programas de Pós-graduação em 
Educação ou em Educação Matemática. Algumas delas, no entanto, foram 
produzidas em Programas de Pós-graduação de Matemática (8 dissertações) 
ou de História (1 tese e 1 dissertação). Nesse período, as universidades públi-
cas foram as que mais produziram trabalhos no campo de investigação que 
estamos considerando (21 dissertações de mestrado e 04 teses de doutorado).

Uma característica marcante de grande parte dos trabalhos desse primeiro 
período é a não explicitação da metodologia de pesquisa e dos referencias teó-
ricos adotados. Essa ausência pode ser explicada pela pouca familiaridade 
dos recém-criados grupos de pesquisa especificamente voltados à história 
da educação matemática com as discussões teórico-metodológicas correntes 
nos campos da Historiografia e da História da Educação. Destacamos que, em 
1997, foi realizado o primeiro estudo que utiliza, na investigação, alguns proce-
dimentos da história oral. Trata-se da dissertação O ensino da álgebra elemen-
tar: depoimentos e reflexões daqueles que vêm fazendo sua história (OLIVEIRA, 
1997), defendido na Faculdade de Educação da UNICAMP, sob orientação de 
Dario Fiorentini.
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O período de 2003 a 2011 se caracteriza 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. 

Um dos fatores que contribuíram para essa ampliação da produção foi o 
aumento do número de pesquisadores que, ao longo da década de 2000, defen-
deram suas teses de doutorado investigando temas ou problemas situados no 
campo de relações entre história, matemática e educação matemática. De fato, 
até 2002, cerca de sete pesquisadores envolvidos com esse campo de investi-
gação receberam o título de doutor, ao passo que, no final da década de 2000, 
esse número se eleva para cerca de cinquenta novos doutores.

Um outro fator que contribuiu para o crescimento de dissertações 
no campo da história da educação matemática foi a criação de Mestrados 
Profissionais em diferentes regiões brasileiras. 

A aproximação dos pesquisadores com a história em suas vertentes social 
e cultural, por outro lado, ampliou a gama de objetos e fontes a serem pesqui-
sados, o que gerou novas possibilidades de pesquisa. Algumas das fontes utili-
zadas por esses trabalhos são: entrevistas; legislações municipais, estaduais ou 
federais; livros didáticos; provas, diários de classe e cadernos de alunos; atas de 
reuniões escolares; arquivos pessoais ou institucionais; produções acadêmicas 
em educação matemática, tais como, anais de eventos, revistas acadêmicas, 
dissertações, teses, revistas diversas etc.

A partir da década de 2000, outras áreas do conhecimento – como a filo-
sofia, a sociologia, a linguística e a antropologia –, bem como textos de novos 
autores, para a área, – dentre os quais Roger Chartier, Jacques Le Goff, Carlo 
Ginzburg, Foucault, Deleuze, Ricoeur, Guattari, Elias, Orlandi e Geertz –, pas-
saram também a constituir campos de diálogo para a produção de pesquisas 
no campo da história da educação matemática (GOMES; BRITO, 2010).

Nesse período, as Pontifícias Universidades Católicas de São Paulo 
(PUC-SP), do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e do Paraná (PUC-PR) apresentaram 
uma produção de trabalhos acadêmicos considerável, sendo que, dentre elas, 
a PUC de São Paulo se destaca, ao lado das universidades públicas, na quanti-
dade de dissertações produzidas em história da educação matemática.

Essa ampliação da produção, tanto em universidades privadas quanto 
públicas, está diretamente relacionada ao surgimento de vários grupos de 
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pesquisa nacionais, dentre os quais destacamos: o HIFEM (História, Filosofia 
e Educação Matemática), alocado na Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas; o GHEMAT (Grupo de História da Educação 
Matemática), inicialmente alocado na Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo; o GHOEM (Grupo de História Oral e Educação Matemática), 
alocado na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP- 
Rio Claro); e o Grupo de Pesquisa em História na Educação Matemática, do 
qual participam pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
da Universidade Federal Fluminense. Atualmente, tais grupos de pesquisa 
congregam pesquisadores de diferentes instituições de ensino superior do 
país, e não apenas aqueles das instituições nas quais se achavam inicialmente 
alocados.

Por sua vez, a expressiva ampliação da produção nas universidades públi-
cas se deve também à iniciativa do governo federal em ampliar a rede de uni-
versidades federais no país, e consequentemente, em aumentar o número de 
contratações de professores doutores, alguns dos quais começaram a conduzir 
e a orientar investigações acadêmicas em história da educação matemática.

A região Sudeste do país e, nela, o estado de São Paulo, se destaca na 
investigação acadêmica em história da educação matemática. Isso se deve à 
grande concentração de universidades nessa região e, especificamente, nesse 
Estado, o que contribui para a formação de muitos grupos de pesquisa que, 
pela proximidade espacial, podem manter relacionamento acadêmico presen-
cial com maior frequência. 

Quadro 1 – Distribuição quantitativa da pesquisa em história da educação matemática por 
período e por regiões do Brasil

Regiões Dissertações de 
mestrado Teses de doutorado Total

1984
a

2002

2003
a

2011

1984
a

2002

2003
a

2011
Norte
Nordeste 2 3 5
Centro-Oeste 10 10
Sudeste 32 61 4 36 133
Sul 4 19 1 8 32
Total 36 92 5 42 180
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A partir do ano de 2003 ocorreu uma distribuição mais equitativa das 
dissertações entre as regiões do país, com exceção da região Norte, o que pode 
nos indicar tanto a dispersão de doutores pelo país, quanto que o interesse por 
esse tema tem se difundido pelas diferentes regiões. No entanto, um número 
considerável de pesquisadores das regiões Norte e Nordeste estão, nesses últi-
mos cinco anos, terminando suas dissertações e teses e assumindo cargos como 
professores em instituições de ensino superior nessas regiões. Caso mante-
nham esse tema em suas pesquisas, é provável que o número de investigações 
em HEM venha a crescer nos próximos anos no Norte e Nordeste do país. 

Quadro 2 – Distribuição quantitativa de mestrados profissionalizates em história da 
educação matemática –por período e por regiões do Brasil

Região
1984

a
2002

2003
a

2011
Norte
Nordeste 03
Centro-oeste
Sudeste 16
Sul 01
Total 20

Com base na leitura de todos os 200 resumos e de alguns textos comple-
tos da lista das pesquisas acadêmicas e profissionalizantes que tomamos como 
referência, é possível inserir cada um desses trabalhos em pelo menos um dos 
cinco seguintes eixos temáticos:

1. Histórias de formação de professores de matemática;

2. Histórias de mudanças curriculares, métodos e práticas educativas em 
matemática;

3. Histórias de conteúdos e de disciplinas escolares em diferentes níveis 
de ensino;

4. Histórias de artefatos didáticos relacionados ou dirigidos à educação 
matemática;

5. Histórias de grupos culturais ou comunidades de prática envolvidos 
com educação matemática.
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Queremos ressaltar que a maior parte das pesquisas, apesar de ter um 
objeto central, foca outros temas relacionados a esse objeto. Por tais temas 
serem igualmente importantes para a investigação, em nossa análise incluímos 
tais investigações em mais de um eixo.

2.1. Histórias de formação de professores de matemática
Neste eixo temático, incluímos todos os trabalhos que investigam: histó-

rias de práticas de formação de professores de matemática, sejam elas iniciais 
ou continuadas; histórias de legislações educacionais, de instituições forma-
doras de professores de matemática ou de outros profissionais que atuaram 
como professores de matemática em diferentes níveis de ensino; histórias de 
professores que atuaram em cursos de formação de professores de matemática; 
histórias de disciplinas oferecidas em instituições de formação de professores 
de matemática em diferentes níveis de ensino, história dos saberes profissio-
nais dos professores que ensinam matemática.

Essas histórias abordam diferentes tipos e níveis de escolas, uma vez 
que a formação de professores de matemática no Brasil passou por diversas 
mudanças desde o surgimento das primeiras escolas. A última dessas mudan-
ças ocorreu em 2007, quando, por exigência legal, todo professor em exercício, 
em qualquer escola brasileira de qualquer nível de ensino, devia ter formação 
em nível superior.

Incluímos neste primeiro eixo temático 17 teses e 32 dissertações. 
Segundo o corpus que estamos utilizando, a primeira dissertação foi a de 
Eliana da Silva Souza, intitulada Um estudo histórico-pedagógico das crenças de 
futuros professores do ensino fundamental acerca do ensino: aprendizagem da 
noção de número natural, apresentada em 1996, na UNICAMP, sob orientação 
de Antonio Miguel. Nela, a autora busca compreensões históricas acerca de 
saberes profissionais que interferem, até os dias atuais, na prática de professo-
ras que ensinam matemática nas primeiras séries de ensino. 

As primeiras teses de doutorado sobre esse tema foram defendidas nos 
primeiros anos do século XXI. A primeira, segundo nosso corpus, defen-
dida em 2002 por Andre Luis Mattedi Dias, sob orientação de Maria Amélia 
Mascarenhas Dantes, intitula-se Engenheiros, mulheres, matemáticos: interes-
ses e disputas na profissionalização da matemática na Bahia (1896-1968). Vale 
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ressaltar que a tese de Mattedi não foi produzida em um Programa de Pós-
Graduação em Educação, mas em um de História.

Na década de 1990, apenas a dissertação de Suzeli Mauro (1999) estudou 
instituições de formação de professores de matemática. Já na primeira década 
de 2000, vários estudos enfocando instituições de tal tipo foram conduzidos, 
chegando a ser a maioria entre aqueles que enfocam a história da formação de 
professores. Tais estudos investigaram instituições formadoras de diferentes 
estados do país, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, 
Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Piauí, Sergipe e Mato Grosso e Tocantins. 
Vinte e um trabalhos, de um total de quarenta e nove que abordam histórias de 
formação inicial de professores, são sobre formação em nível superior.

Dissertações e teses conduziram estudos sobre história da formação 
continuada de professores de matemática, tais como aquelas sobre PABAEE 
e CADES. Há também histórias de formação específica de professores para 
as séries iniciais da educação básica brasileira. Merece também ser destacada 
a presença de trabalhos que investigaram a história de disciplinas em cursos 
de formação inicial ou continuada de professores de matemática, como por 
exemplo, história da matemática, de cálculo diferencial integral e de prática 
de ensino.

2.2. Histórias de mudanças curriculares, métodos 
e práticas educativas em matemática
Neste eixo temático foram incluídos todos os trabalhos que investigam: 

histórias de métodos e de práticas educativas envolvendo matemática, em 
diferentes graus de ensino; histórias de apropriações brasileiras dos discur-
sos produzidos em movimentos internacionais de modernização curricu-
lar, em particular, do Primeiro Movimento de Modernização do Ensino de 
Matemática, desencadeado pelas ações da Comissão Internacional para o 
Ensino de Matemática, e do Movimento da Matemática Moderna, ocorrido na 
segunda metade do século XX; histórias de mudanças curriculares relativas à 
educação matemática escolar em níveis federal, estadual e municipal; histórias 
de práticas avaliativas de processos de aprendizagem em matemática.

Neste eixo temático, foram incluídas 21 teses de doutorado e 66 disser-
tações de mestrado. Grande parte desses trabalhos produziu histórias sobre 
o ensino de matemática em escolas de nível secundário, escolas técnicas ou 
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escolas de formação geral. Num primeiro momento, parte desses trabalhos 
conduz estudos históricos de longa duração sobre práticas de ensino de mate-
mática em escolas públicas consideradas modelares para todo o ensino brasi-
leiro, como foi o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, desde a sua criação, em 
1837, até as primeiras décadas do século XX.

Entretanto, a partir da década de 2000, amplia-se e diversifica-se o leque 
de regiões, períodos e escolas estudadas. Cinco teses deste eixo temático abor-
dam regiões e períodos que ainda não haviam sido investigados em estudos 
históricos brasileiros. Dentre elas, destacamos a tese de doutorado intitulada 
A relação entre o desenvolvimento da matemática e a ideologia positivista de 
Augusto Comte, no Estado do Ceará, no período de 1872-1906 (FERNANDES, 
2004) e a tese intitulada Goyaz, seculo XIX: as matemáticas e as mudanças das 
práticas sociais de ensino (VIEIRA, 2008).

Deve-se ressaltar que 12 das 20 dissertações em história da educação 
matemática apresentadas em Mestrados Profissionais pertencem a esse eixo, 
como por exemplo, a de Castro (2007) sobre as práticas de ensino de matemá-
tica via rádio, pelo projeto Minerva.

2.3. Histórias de conteúdos e de disciplinas 
escolares em diferentes níveis de ensino
Nesse eixo inserem-se histórias da inserção, abandono ou continuidade 

de conteúdos escolares, em diferentes níveis de ensino; e histórias de inserção 
ou abandono de disciplinas escolares. Foram 41 dissertações de mestrado e 8 
teses de doutorado que investigaram esse tema. A primeira delas foi defendida 
em 1989, por Regina Pavanello, e é intitulada O abandono do ensino de geome-
tria: uma visão histórica.

Por vezes, esse assunto emerge em pesquisas que focam outros temas, 
como, por exemplo, o Movimento da Matemática Moderna. Esse é o caso, por 
exemplo, da pesquisa intitulada Um estudo sobre triângulos em livros didá-
ticos a partir do Movimento da Matemática Moderna, de Fraga (2004), e da 
investigação de Ferreira (2002) intitulada A educação matemática nas escolas 
do Espírito Santo: um resgate histórico da formação de professores, em que a 
autora elabora uma história da disciplina de matemática em Escolas Normais 
do Espírito Santo.
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Entre os conteúdos mais abordados estão a geometria/trigonometria e 
funções. A disciplina História da Matemática, em cursos de formação de pro-
fessores também tem merecido estudos históricos. 

Nesse eixo insere-se a tese de doutorado acerca de práticas educativas 
não-escolares, intitulada O desenvolvimento de conceitos matemáticos no pro-
cesso histórico cultural (DAMAZIO, 2000). 

2.4. Histórias de artefatos didáticos relacionados 
ou dirigidos à educação matemática
Neste terceiro eixo temático foram inseridos trabalhos que investigam 

histórias de: livros didáticos; revistas de educação matemática – científicas ou 
não –; jogos de ensino; materiais didáticos; produtos midiáticos e tecnológi-
cos; história da produção científico-acadêmica em educação matemática.

Neste eixo foram incluídas 9 teses e 36 dissertações de mestrado. Uma 
grande quantidade desses trabalhos analisa livros didáticos utilizados na 
época do Movimento da Matemática Moderna. Pensamos que os seguintes 
fatos explicam a eleição recorrente desse tipo de investigação: a inserção de 
pesquisadores brasileiros nas discussões atuais sobre história das disciplinas 
escolares; a adoção das teorias de Alain Choppin sobre os potenciais da análise 
histórica de livros-textos para a compreensão das práticas educativas; a dispo-
nibilidade de tais fontes históricas.

De acordo com o corpus utilizado por nós, cinco dissertações abordam 
outros tipos de recursos pedagógicos usados para o ensino de matemática, 
tais como materiais manipulativos ou material televisivo ou radiofônico. 
Observamos um aumento do número de trabalhos que abordam esse tema, a 
partir do ano de 2005.

Como já afirmamos, nesse eixo temático foram incluídas duas disser-
tações e duas teses de doutorado que investigam a história da pesquisa em 
Educação Matemática no Brasil e a história da produção acadêmica em educa-
ção matemática, concebida como campo de investigação científica.

Em 1999, Tassinari apresentou a dissertação A voz do passado e a memó-
ria dos homens : um estudo sobre os periódicos (1974-1979) antecedentes ao e do 
BOLEMA – Boletim de Educação matemática (1985-1994) da Pós-Graduação 
em educação matemática, do IGCE da UNESP, Campus de Rio Claro, São 
Paulo em que realiza um estudo histórico de periódicos voltados à Educação 
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Matemática. Em 2009, Passos realiza um estudo histórico da produção biblio-
gráfica sobre formação de professores em O professor de matemática e sua for-
mação: análise de três décadas da produção bibliográfica em periódicos na área 
de educação matemática no Brasil.

2.5. Histórias de grupos culturais e comunidades de 
prática envolvidos com a educação matemática
Neste eixo temático, foram incluídas 15 teses e 19 dissertações que inves-

tigam: histórias de comunidades de professores, vinculados ou não a univer-
sidades, que se organizaram em grupos de estudos e atuaram na formação 
de professores matemáticos; histórias de sociedades de educação matemática; 
histórias de comunidades étnicas que se estabeleceram no Brasil e, de algum 
modo, se envolveram com educação matemática; histórias de grupos institu-
cionais ou não que, de algum modo, se envolveram com educação matemática.

Assim, por exemplo, Lopes (1997), em A Educação Matemática e a 
Colonização Teuto-Brasileira no Oeste de Santa Catarina: o caso da região de 
Ipira, analisa a atuação da comunidade teuto-brasileira na implantação de 
escolas e o ensino de matemática em Santa Catarina. Em 2005, duas teses de 
doutorado deste eixo temático foram defendidas. Em uma delas (SOUZA, 
2005), intitulada Educação matemática na CENP: um estudo histórico sobre 
condições institucionais de produção cultural por parte de uma comunidade de 
prática, Souza analisou as atividades da comunidade de prática de educadores 
matemáticos vinculados à Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas 
(CENP) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Na outra tese 
defendida em 2005, intitulada Uma história da matemática escolar desenvol-
vida por comunidades de origem alemã, no Rio Grande do Sul, no final do século 
XIX e início do século XX, Mauro realizou um estudo histórico da trajetória de 
construção e organização do saber escolar em matemática nas escolas teuto-
-brasileiras, fundadas em fins do século XIX e início do século XX, no Rio 
Grande do Sul.

A perspectiva teórica da micro-história sustenta metodologicamente a 
maioria dos trabalhos deste eixo, os quais focam, prioritariamente, práticas e 
comunidades institucionais locais.
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3. Considerações Finais
Consideramos que esses nossos estudos, expostos no item anterior desse 

capítulo, nos indicam a qualidade, quantidade e diversidade das investigações, 
nesse campo de conhecimento, que vêm sendo desenvolvidas nas pós-gradu-
ações brasileiras, o que confirma a posição de destaque do Brasil em relação 
à produção acadêmica, nessa área, em relação a outros países. No entanto, 
atentamos para a necessidade de uma maior dispersão pelas diferentes regiões 
nacionais, o que implica não apenas em doutores interessados em pesquisar 
a História da Educação Matemática, mas também políticas de recuperação e 
conservação de arquivos e apoio de Universidades e de agências de fomento 
para a continuidade da produção de investigações em HEM, inclusive em 
forma de verbas para esse fim. No entanto, devido à exigência de que os pes-
quisadores se insiram em uma das áreas já existentes nas agências de fomento 
quanto solicitam verbas para suas pesquisas, é necessário que se explicite à 
que área a HEM pertence: seria à Educação ou à História ou a ambas? A tais 
questões perpassam àquelas sobre as redes de poder às quais nos referimos no 
início desse texto.

Apesar de já haver textos em periódicos cuja finalidade é caracterizar 
a área de HEM (veja-se, por exemplo, o de Miguel e o de Miorim, de 2002 e 
o de Valente de 2010) ou discutir a importância da HEM para o processo de 
ensino e aprendizagem e para a formação de professores (cf. BRITO, 2007; 
GARNICA e SOUZA, 2012), no momento atual, a HEM busca compreender 
qual seu lugar entre as demais áreas de conhecimento, o que gerou a mesa As 
especificidades no discurso historiográfico, do II ENAPHEM em que se ressal-
taram as relações entre a HEM e a História da Educação e levou à elaboração 
do texto aqui apresentado. 
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O ENAPHEM e a História da 
Educação Matemática no 
Brasil: comemorar, pertencer, 
problematizar

Maria Laura Magalhães Gomes

A proposta feita pela organização do II ENAPHEM para esta mesa-
-redonda foi a de, priorizando o Encontro Nacional de Pesquisa em História 
de Educação Matemática, discutir o movimento de constituição do campo 
da História da Educação Matemática no Brasil. Sugeriu-se, ainda, que uma 
atividade similar a esta seja incorporada a futuras edições do evento como 
um momento de avaliação, não somente do próprio evento, mas também da 
constituição do campo que ele contempla. Pensando nessas ideias, ocorreu-
-me compor o texto para a minha participação com base numa reflexão envol-
vendo três eixos inter-relacionados e vinculados ao par ENAPHEM-História 
da Educação Matemática no Brasil: a comemoração, o pertencimento e a 
problematização.
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Comemorar
Comemorar, ao mesmo tempo que nos remete a celebrar e festejar, car-

rega, entre seus sentidos, o de trazer à memória, fazer lembrar algo ou alguém, 
em “um ato coletivo, uma ação que só se pode realizar acompanhado, uma ação 
que convoca e exige a presença de um outro” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 
2013, p. 386). É sabido que, etimologicamente, a palavra comemoração está 
radicada no latim commemoratio, que conduz ao verbo memorare – lembrar, 
recordar. Creio que esta mesa-redonda, que abre o II Encontro Nacional de 
Pesquisa em História da Educação Matemática, tem caráter de comemoração. 

Com efeito, quando iniciamos o II ENAPHEM, penso não haver dúvida 
quanto a estarmos celebrando o desenvolvimento da História da Educação 
Matemática como campo de investigação acadêmica no Brasil, com cresci-
mento significativo da produção nos últimos anos. A presença de trabalhos 
em inúmeros eventos associada à existência de muitas publicações em uma 
grande quantidade em veículos muito diversificados atesta esse crescimento, 
e sua constatação tem sido reforçada por diversos estudos. Um exemplo é o 
de Gomes e Brito (2009), que mapearam os trabalhos das edições anuais do 
Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-graduação em Educação Matemática 
(EBRAPEM) no período 2003-2008, contemplando uma análise das temáticas, 
períodos focalizados, fontes e referenciais teórico-metodológicos utilizados. 

Mais recentemente, é primordial mencionar o extenso verbete History 
of Mathematics Education in Brazil, produzido por Miguel, Miorim e Brito 
(2013), que, além de empreender um esforço para apresentar a constituição 
histórica do campo científico em foco, apresenta uma caracterização analítica 
de sua produção, advinda do exame de 145 dissertações de mestrado e 57 teses 
de doutorado defendidas no Brasil de 1984 a 2010.

Como instâncias importantes de representação do crescimento e aden-
samento das investigações em História da Educação Matemática no Brasil, 
podem ser mencionadas, ainda, a publicação de vários periódicos temáti-
cos dedicados ao campo, como a edição do BOLEMA de 2010, e a presença 
de trabalhos em eventos das áreas da Educação, da História e da Educação 
Matemática.

Entre os eventos, o I ENAPHEM – Encontro Nacional de Pesquisa 
em História da Educação Matemática, realizado de 01 a 03 de novembro de 
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2012, na UESB-Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da 
Conquista, deve ser distinguido como o primeiro congresso de abrangência 
nacional a se voltar para a pesquisa no campo. 

O I ENAPHEM representou uma oportunidade valiosa de encontro de 
pesquisadores para discussões e trocas que certamente contribuíram muito 
para o aperfeiçoamento das investigações. A publicação integral dos textos 
das palestras, mesas-redondas e comunicações nos anais do evento, essencial 
à divulgação dos trabalhos, foi outro aporte indiscutível trazido pelo encon-
tro. Entretanto, o I ENAPHEM ensejou, ainda, posteriormente, a elaboração e 
publicação de um livro (VALENTE, 2014), organizado pelo Prof. Dr. Wagner 
Rodrigues Valente, em que, tomando como ponto de partida os muitos estudos 
apresentados no evento, buscou-se sistematizá-los e situá-los em uma perspec-
tiva mais ampla, de modo a focalizar problemáticas de pesquisa, fontes, refe-
renciais teórico-metodológicos e histórias elaboradas nas investigações.

Parece claro, então, que nossa reunião nesta manhã é comemorativa, não 
somente significando um festejo por estarmos iniciando o segundo evento 
de abrangência nacional voltado para a pesquisa em História da Educação 
Matemática, mas também porque parece imperativo convocar a lembrança do 
evento anterior de dois anos atrás. Entretanto, devemos assinalar que come-
morar não é apenas rememorar um evento digno de memória. Comemoramos 
no dia de hoje, em um processo ativo e dirigido da memória coletiva a partir 
do presente (CARDOSO, 1998), e um símbolo dessa comemoração é o livro 
resultante da agregação de muitas visões sobre o I ENAPHEM. Trazemos, por-
tanto, um acontecimento passado, o I ENAPHEM, para a cena do presente, 
acentuando a conexão celebrar-lembrar.

No entanto, é importante assinalar que a associação comemorar/recordar 
tem, além do aspecto etimológico, natureza política. Comemorar tem relação 
direta com os usos sociais, culturais e políticos da memória, como sublinha 
Albuquerque Júnior (2013). Quando comemoramos, produzimos um lugar 
comum a ser habitado por todos os que comemoram, e isso dirige o pensa-
mento para a nossa identidade coletiva: “tudo aquilo que possibilita que diga-
mos nós (e eles)” (CERRI, 2011, p. 41). Falamos, então, do segundo de nossos 
eixos, o do pertencimento.
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Pertencer

A identidade é relacional, pois ela se constitui a partir da identificação de uma 
alteridade. Frente ao eu ou ao nós do pertencimento se coloca a estrangeiri-
dade do outro. (Sandra Jatahy Pesavento)

Construir uma identidade é demarcar a distinção entre nós e o outro. Nós 
somos aqueles que estabelecem, de acordo com Miguel (2014), uma aproxima-
ção dialógica específica entre Matemática, Educação e História. Nossa aproxi-
mação é aquela que toma “como objeto de investigação historiográfica todas 
as práticas educativas mobilizadoras de cultura matemática em quaisquer con-
textos de atividade humana, dentre eles, sobretudo, os contextos educativos 
escolares” (MIGUEL, 2014, p. 29). Os outros não transitam nas cercanias de 
um diálogo da Matemática, da Educação e da História e, caso realizem alguma 
aproximação dialógica entre esses três campos, não fazem o que nós fazemos. 
É essencial salientar que, ao optar por e fazer sobressair essa aproximação dia-
lógica especial, selecionamos sinais para compor o nosso padrão identitário, 
e esses sinais são, aos nossos olhos, portadores de uma valoração positiva. Por 
isso, nutrem o nosso sentimento de pertencimento a algo precioso. Ao par-
ticipar dos processos de produção de uma representação sobre o passado da 
educação matemática, realizando construções a partir de vestígios que esse 
passado deixou no presente (VALENTE, 2013), pretendemos estar fazendo 
algo relevante, significativo. Como escreve Pesavento (2012, p. 91) 

A identidade se constrói em torno de elementos de positividade, que agre-
guem as pessoas em trono de atributos e características valorizados, que 
rendam reconhecimento social a seus detentores. Assumir uma identidade 
implica encontrar gratificação com esse endosso. A identidade deve apre-
sentar um capital simbólico de valoração positiva, deve atrair a adesão, ir ao 
encontro das necessidades mais intrínsecas ao ser humano de adaptar-se e ser 
reconhecido socialmente. Mais do que isso, a identidade responde, também, 
a uma necessidade de acreditar em algo positivo a que o indivíduo possa se 
considerar como pertencente.



Contudo, explicitar e reafirmar esse tipo especial de aproximação dialó-
gica entre Matemática, Educação e História que nos caracteriza – aquilo que 
queremos que nos distinga e constitua nossa marca – não pode obscurecer 
um componente essencial do nosso pertencimento. No Brasil, a maioria das 
investigações do nosso campo identitário provém de programas de pós-gradu-
ação em Educação Matemática ou linhas de pesquisa de Educação Matemática 
em programas mais gerais em Educação. Essa produção integra, conforme 
Miguel (2014), o inquieto movimento da “virada historiográfica” na Educação 
Matemática. A História da Educação Matemática seria, assim, segundo Falcon 
(2006), um exemplo de história vinculada a um campo específico do conhe-
cimento (a Educação Matemática), no qual a perspectiva histórica é apenas 
uma das possibilidades. Os pesquisadores que se têm dedicado à História da 
Educação Matemática elegeram essa entre as muitas possibilidades de inves-
tigação em Educação Matemática, e essa filiação ao campo da Educação 
Matemática é constitutiva de nossa identidade.

Mas, se pertencemos ao campo da Educação Matemática e é nele que 
produzimos nossos estudos, cabe-nos questionar as contribuições que nós, 
pesquisadores em História da Educação Matemática, temos oferecido e pode-
mos oferecer a ele. De maneira alguma seria admissível, em meu modo de 
entender, realizar as investigações que realizamos “em total desvinculação 
dos locais e situações em que se ensina e se aprende Matemática, das práticas 
efetivas mobilizadas para ensinar Matemática” (GARNICA; SOUZA, 2012, p. 
18). Essa linha nos transporta inexoravelmente para o terceiro eixo da dis-
cussão que me propus fazer aqui – a problematização relacionada à ligação 
ENAPHEM-História da Educação Matemática no Brasil.

Problematizar
Muito se tem escrito na intenção de ressaltar o papel dos estudos em 

História da Educação para a formação dos educadores. Nessa vastidão de tex-
tos, vou tomar como ponto de partida o artigo “O educador e sua relação com 
o passado”, conferência proferida pela professora Claudia Alves no ensejo da 
inauguração do Centro de Pesquisas em História da Educação da Faculdade 
de Educação da UFMG (ALVES, 2012). Nesse texto, a autora se detém sobre a 
relação que o educador, em sua prática profissional, estabelece com o passado, 
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acentuando que a contribuição da História da Educação não se dá num plano 
instrumental: o aporte da História da Educação reside em auxiliar o educador 
“a se posicionar de maneira completamente diferente diante de problemas que 
habitam o seu cotidiano e que, muitas vezes, se tornaram invisíveis por tão 
habituais” (p. 208). A perspectiva histórica da Educação não provê um reper-
tório de recursos a serem imediatamente aplicáveis como soluções possíveis 
das dificuldades, mas abre canais de acesso à dimensão intrínseca à ação edu-
cadora constituída pela relação com o passado. 

Para essa discussão, a autora investe em uma reflexão acerca de três 
aspectos da relação entre educador e passado da educação: as sobrevivências 
do passado no presente, as diversas temporalidades que habitam um mesmo 
tempo e as múltiplas formas de subjetivação do tempo. O primeiro aspecto é 
o mais visível: concepções, práticas, valores, preconceitos atravessam os tem-
pos e se manifestam no presente, chegando a parecer ter ficado intactos. De 
um lado, as permanências do passado se mostram nos prédios escolares, na 
disposição dos móveis, nos materiais didáticos, nas atitudes dos alunos e de 
suas famílias, nas reações do próprio educador diante de algumas situações, 
nas dificuldades de aprendizagem, na forma como os alunos se utilizam do 
material escolar, nas medidas socioeducativas e nos modos de organização das 
hierarquias educacionais. De outro lado, “as formas do passado se imiscuem, 
em geral, de maneira sutil, enquanto se repete infinitamente o discurso da ino-
vação” (ALVES, 2012, p. 210). Por exemplo, estão nesse lugar as permanências 
da discriminação, do racismo, da naturalização das desigualdades e “a escola 
pobre para alunos pobres” (p. 211).

O segundo aspecto é o da percepção de que, na atualidade, convivem 
e se entrelaçam várias temporalidades em um mesmo tempo. Muitos passa-
dos se encontram no presente por meio de seus traços persistentes. Ao tentar 
interpretar questões de um momento que já passou, o historiador se depara 
com vários passados anteriores de diferentes temporalidades. “Cada presente 
passado foi atravessado por essas dimensões. O momento atual não difere dos 
anteriores” (p. 212). Um conhecimento histórico mais denso poderia, talvez, 
contribuir para uma percepção mais nítida da identidade profissional do edu-
cador: diversos movimentos constituíram essa profissão e marcaram períodos 
mais ou menos longos, ainda que não componham uma linha sucessória única. 
Fragmentos de muitos tempos convivem na prática educativa, e o educador, 



independentemente de sua realidade de trabalho, movimenta-se entre ele-
mentos que, em algum lugar do passado, constituíram-se como inovações 
pedagógicas da mais variada natureza. A leitura da história pode colidir com 
uma faceta usual do discurso pedagógico, aquela sempre “em busca do modo 
mais correto de ensinar, do método mais eficaz, do formato mais adequado” 
(p. 213). A história interpela essa busca, ajuda o educador a discernir o velho 
no que se apresenta como novo, auxilia “a desconfiar da eficácia, chamando a 
atenção para as armadilhas que as muitas temporalidades que se manifestam 
no presente vão ocultando no caminho das realizações” (idem).

O último aspecto focalizado por Alves é o do enfrentamento atual entre 
os tempos consolidados e internalizados na relação com a cultura escolar 
e as novas formas de relação com o tempo, aceleradas pelas tecnologias da 
informação e da comunicação. Todos estamos conscientes de vivermos uma 
época repleta de múltiplas agências educativas poderosas, possibilitadas e 
alimentadas por essas tecnologias; de sermos partícipes de mudanças imen-
sas nos processos educativos e nas demandas das novas gerações. Tudo isso 
constrange enormemente e desestabiliza não somente a escola, mas também 
as demais instituições sociais e inter-relações mantidas por elas, anterior-
mente o alicerce da introdução das novas gerações aos padrões culturais da 
modernidade. Alves alerta para as repercussões da aceleração temporal sobre 
a educação, no sentido das formas de subjetivação do tempo, interrogando-se 
sobre o lugar em que ficarão noções que se fortaleceram na educação escola-
rizada – o estudo como fruto da concentração, a descoberta como resultado 
do aprofundamento, o silêncio favorecedor da reflexão e da criação. A autora 
indaga-se quanto ao “destino desse patrimônio frente ao prodígio tecnológico 
que nos empurra para o predomínio da fantasia no lugar da imaginação, e do 
escapismo no lugar do recolhimento” (p. 215). Ela sublinha que precisamos 
nos preocupar com esse aspecto, e não naturalizar as transformações e desco-
nhecer as consequências das novas formas de subjetivação do tempo. Ressalta 
que elas são parte de uma construção histórica, o que fortalece a ideia de que 
“nenhum processo é irreversível, mesmo que não tenhamos força para revertê-
-lo de imediato” (idem). As tecnologias introduzem uma experiência temporal 
marcada pela fragmentação, pelo distanciamento de si; são apropriadas pelo 
individualismo e pelo consumismo; mostram-se poderosas para moldar com-
portamentos pautados para a competição ininterrupta e instaurar uma guerra 

O ENAPHEM e a História da Educação Matemática no Brasil 99



100      Pesquisa em história da Educação Matemática no Brasil: sob o signo da pluralidade

permanente a atravessar as relações sociais. Nesse ambiente, a história é neces-
sária aos educadores, não para oferecer lições proveitosas vindas do passado, 
ideia combatida enfaticamente hoje, mas para perceber o conhecimento do 
passado como um repositório de “ferramentas que aguçam nossa percepção 
do presente e nos ajudam a refletir sobre as escolhas para os projetos de futuro” 
(p. 216). Na conclusão, Alves afirma que a história contribui para que esca-
pemos das certezas fáceis e nos apropriemos do direito à incerteza, repondo 
o lugar das ações dos sujeitos e instaurando novas possibilidades de vida e 
humanização, que são o centro de qualquer ação educativa.

A argumentação em favor da história da educação que acabo de sintetizar 
nos incita a pensar sobre os três aspectos discutidos por Claudia Alves tendo 
em vista nossas concepções quanto à relação do educador matemático com o 
passado. Penso que as sobrevivências do passado no presente, a convivência de 
temporalidades distintas em um mesmo tempo e as diversas formas de subjeti-
vação do tempo, no passado e no presente, são dimensões que devem ser con-
sideradas na reflexão sobre o papel da História da Educação Matemática na 
formação dos professores. Decerto, as considerações tecidas por Alves trans-
cendem as que se têm realizado em áreas específicas como a nossa. Se as trago 
aqui, não é com a intenção de vê-las como em um nível mais alto ou abran-
gente, mas a de, destacando-as, relacioná-las ao nosso pertencimento a um 
campo voltado para uma disciplina privilegiada nas configurações escolares 
no transcorrer do tempo. A Matemática é um conhecimento universalmente 
justificado e de elevado prestígio social, e tem servido como filtro social para 
selecionar, classificar e eliminar indivíduos nos mais variados processos seleti-
vos. Nossa sociedade consolidou a relação entre o conhecimento matemático e 
a meritocracia a tal ponto que o suposto poder intrínseco da Matemática de ao 
mesmo tempo revelar e aferir o método individual tem sido expressivamente 
apresentado como uma das principais justificativas políticas para defender a 
necessidade de ela ser ensinada e aprendida na educação geral da população 
(SILVA, 2013). Contudo, evidencia-se de muitas maneiras a percepção de que 
a Matemática não é bem ensinada e de que a maioria dos estudantes não rea-
liza sua aprendizagem como deveria acontecer. Difunde-se sempre a ideia de 
que é absolutamente preciso investir na formação dos professores, e as várias 
vertentes da Educação Matemática têm procurado evidenciar suas potenciali-
dades para essas ações. Remetendo-nos ao campo em que nos movimentamos, 



seguramente afirmamos que a contribuição possível da História da Educação 
Matemática está localizada antes na dimensão formativa do que na instrumen-
tal (de fornecimento de recursos imediatamente aplicáveis). 

Nosso discurso tem, então, se fundado na ideia da historicidade da edu-
cação matemática, defendendo que ela pode ser mais bem compreendida 
quando se conhecem seus antecedentes, seus contextos de surgimento, seus 
interesses e os sujeitos envolvidos, bem como os discursos que a têm validado 
e fortalecido em diferentes conjunturas históricas. Advogamos em favor do 
pensamento histórico, que se opõe a aceitarmos informações e ideias sem 
considerar os cenários em que foram engendradas – seu tempo, suas peculia-
ridades culturais, seus elos com posições políticas e classes sociais, as potencia-
lidades e limites dos conhecimentos que circulavam nos momentos em que foi 
produzido aquilo que é analisado. Pensar historicamente é compreender que a 
história envolve não somente continuidades e permanências, mas também dis-
põe de espaços para o novo, o inesperado, o criativo. Entendemos que pensar 
historicamente é, ainda, aproveitar-nos das características do raciocínio histó-
rico para pensar a vida prática. Em outras palavras, acreditamos que entender 
o mundo como uma construção, com uma duração própria, é indispensável a 
quem quer agir sobre ele (CERRI, 2011).

Precisamos, então, perguntar-nos sobre os modos como a pesquisa em 
História da Educação Matemática no Brasil, que mostra inegável desenvolvi-
mento e exibe conquistas na realização do seu segundo encontro nacional e na 
publicação de um livro relativo ao primeiro, vem trazendo contribuições no 
sentido de fazer avançar a compreensão de alunos e professores no âmbito da 
educação matemática em geral.

Exemplos de questões específicas, que envolvem a Matemática em situa-
ções de ensino e aprendizagem, sobre os processos de formação docente insti-
tucionalizada ou não, sobre a presença e o papel de determinados tópicos nos 
currículos, sobre os materiais de ensino, sobre as reformas educacionais e sua 
incidência na educação matemática escolar têm sido elencados em trabalhos 
de pesquisadores em História da Educação Matemática (MIGUEL; MIORIM, 
2004; GARNICA; SOUZA, 2012; VALENTE, 2013), o que mostra que preo-
cupações específicas do campo identitário em que nos colocamos têm estado 
presentes entre nós.
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Entretanto, ao observar a produção das pesquisas, algo me chama a aten-
ção. Se os anos mais recentes trouxeram a ampliação das possibilidades mate-
riais, consubstanciadas no aumento da disponibilidade de bolsas de iniciação 
científica, mestrado e doutorado, no crescimento dos programas de pós-gra-
duação (acadêmicos e profissionais), no financiamento de projetos de pes-
quisa e da realização de congressos, os resultados têm se configurado, em sua 
maior parte, de modo muito especializado e fragmentado. Essa característica, 
que parece necessária ao desenvolvimento do campo da História da Educação 
Matemática no Brasil, não deve, porém, toldar nossa visão. Afirmar e legitimar 
a História da Educação Matemática como área de pesquisa não deve significar 
descuido em relação à necessidade de contemplar de maneira mais incisiva 
questões referentes às ações de intervenção nas “práticas educativas mobiliza-
doras de cultura matemática” (MIGUEL, 2014), sobretudo, mas não exclusiva-
mente, naquelas que se voltam para a formação de professores. Nos registros 
diretamente referentes ao I ENAPHEM, tanto nos anais como no livro a ser 
lançado neste evento, avalio que essas questões são raramente tangenciadas. 

Este momento comemorativo é uma oportunidade não apenas para uma 
reflexão sobre elas, mas também para estimular que os futuros ENAPHEMs, 
sem deixar de dar continuidade ao movimento de apresentação e discussão 
de resultados de pesquisas específicas e de recortes particulares, criem espa-
ços para o desenvolvimento de investigações que as contemplem diretamente. 
Termino com os versos de Milton Nascimento:

Se muito vale o já feito
Mais vale o que será 
E o que foi feito é preciso
Conhecer para melhor prosseguir
Falo assim sem tristeza
Falo por acreditar
Que é cobrando o que fomos
Que nós iremos crescer
Nós iremos crescer
Outros outubros virão
Outras manhãs, plenas de sol e de luz
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ENAPHEM o livro: memórias 
da pele de uma comunidade

Antonio Miguel

Estamos presos em nossa pele 
Ludwig Wittgenstein

Para trás, não há paz 
Guimarães Rosa

Os slides do Powerpoint não terão continuidade. Porque ele é constituído 
por esse único slide que vocês estão vendo. Não houve um slide antes. Não 
haverá um após. Ele está preso em sua própria pele. O estar entre não é uma 
propriedade de que ele goza. Não é uma propriedade de sua pele. Não é uma 
propriedade da pele de seu discurso e nem do discurso de sua pele. Cenário 
plano, pele bidimensional, ele ficará aí – estático – como pano de fundo do 
transcorrer adimensional de minha fala. Pano de fundo – mas não plano de 
fundo –, ele funcionará como um rastro de significação dos flashes memoria-
lísticos que constituirão os padrões da estampa da pele de minha fala.

Há uma semana do início deste evento, eu ainda não sabia o que fazer 
nesta mesa. E quando me dei conta de que havia sido eu mesmo a propô-la 
como mesa de abertura deste evento, fiquei ainda mais desconcertado diante 
da minha hesitação. Não me fazia sentido reapresentar, interpretar, traduzir 
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para uma comunidade de memória, aquilo que havia sido desejo e obra dela 
própria: o livro coletivo que está sendo lançado neste evento1. Parecia-me, 
então, não ser o caso colocar-me como um leitor crítico privilegiado em rela-
ção a todos os demais que haviam se empenhado individual e coletivamente 
para a sua produção. 

Ocorreu-me, então, escrever para a Maria Laura, que também iria com-
por esta mesa, e dizer-lhe da minha hesitação. Em resposta generosa, ela me 
enviou o texto de sua fala que vocês acabaram de ouvir. Baixei o texto no meu 
iPod e fiz a sua leitura sentado em uma das poltronas da Livraria Cultura de 
Campinas. E foram algumas peripécias inexplicáveis do generoso acaso, sem 
dúvida proporcionadas pela leitura do texto da Laura, naquele lugar onde eu 
me encontrava, que me levaram a produzir esta fala.

Uma passagem do texto de Laura relampejou-me como um flash memo-
rialístico: aquela em que ela faz referência à tese de doutorado de meu ex-
-orientando Alexandre Silva, defendida em 2013, com o título Meritocracia, 
educação e matemática: um estudo relacional. 

Nessa pesquisa filosófico-historiográfica, Alexandre investigou as con-
dições históricas de emergência do estabelecimento de um elo conexivo entre 
as curvas historiográficas, inicialmente desconexas, desses três discursos – o 
educativo, o matemático e o meritocrático –, condições estas que teriam feito 
convergir essas curvas para um mesmo foco de poder, qual seja, o da coloni-
zação que os discursos liberais, por intermédio da colonização do discurso 
matemático, o qual, por intermédio da colonização do discurso pedagógico, 
vêm exercendo sobre os corpos de professores, crianças e jovens ao longo de 
toda a história de nossa educação matemática escolar republicana.

O tom foucaultiano dessa pesquisa, que decididamente coloca a investiga-
ção historiográfica a serviço da problematização das relações de força e poder 
que perpassam o campo da educação escolar brasileira do presente e, também, 
portanto, dos seus desdobramentos no futuro, levou o Alexandre a concluir 
que o modo como o discurso meritocrático se utiliza do conhecimento mate-
mático, elegendo-o e elevando-o a instrumento de poder, ao conferir-lhe o 
papel quase exclusivo de elemento objetivo de aferição do mérito individual, 

1 VALENTE, W. R. (Org.). História da Educação Matemática no Brasil: problemáticas de pes-
quisa, fontes, referências teórico-metodológicas e histórias elaboradas. 1ed. São Paulo: 
Editora Livraria da Física, 2014.
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teria sido um dos principais argumentos justificadores da supervalorização do 
ensino da matemática em relação aos de outras disciplinas escolares. 

Não é por obra do acaso, então, que o discurso da educação matemática 
escolar acabou selando o seu futuro ao contrair esta histórica dívida externa ofe-
recendo, cada vez mais generosamente, crianças e jovens ao altar sacrificial do 
ritual de avaliações, provas e exames que constituem, hoje, o poder quase natu-
ralizado do arsenal bélico tatuado na pele do discurso liberal-meritocrático. 

Então, a tese do Alexandre, via texto da Laura, remeteu-me a outro flash... 
Eu havia participado, antes de ter tido acesso ao texto da Laura, da mesa 

de encerramento da III Jornada Internacional de Filosofia da Educação, 
na Universidade de São Paulo. O que estava em debate naquela mesa era: 
Formação, ensino e linguagem. E o modo como eu havia decidido problema-
tizar essa relação foi através da desconstrução interna do discurso neoliberal 
das habilidades e competências, com base nos resultados da chamada Prova 
Campinas 2010, que envolveu cerca de 3000 crianças da rede escolar muni-
cipal dessa cidade, e de cuja elaboração eu havia participado como assessor, 
junto com mais três colegas da Faculdade de Educação da Unicamp. 

E se estou me reportando a isso aqui, é porque a matriz de referência pela 
qual nos orientamos para a elaboração da Prova havia sido intencionalmente 
construída, não com base em conteúdos disciplinares, mas sim, com base em 
descritores indisciplinares – tais como práticas culturais e usos da linguagem – 
inspirados nas ideias do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. 

Por sua vez, a epígrafe que tinha orientado a minha fala na mesa-redonda 
daquela Jornada de Filosofia havia sido esse mesmo aforismo de Wittgenstein 
estampado aí, na pele da tela: “Estamos presos em nossa pele”. O que Wittgenstein 
estaria querendo sugerir com isso é que deixássemos de ver como paradoxal 
acreditar que o corpo biológico humano, ao mesmo tempo em que constitui 
jogos simbólicos de linguagem, constitui-se também nesses jogos e por esses 
jogos. Isso significa que, por ter adquirido o poder de constituir um mundo 
simbólico-cultural, o corpo humano biológico excede a linguagem e exerce 
poder sobre ela.

Por outro lado, pelo fato de não ser um eu – isto é, qualquer tipo de clone 
mental do corpo humano – que teria o poder de falar sobre o seu próprio 



108      Pesquisa em história da Educação Matemática no Brasil: sob o signo da pluralidade

corpo, fora ou independentemente de um jogo de linguagem, a linguagem 
excede o próprio corpo biológico humano e exerce poder sobre ele. 

Assim, natureza e cultura estão indissoluvelmente entretecidas na pele do 
corpo humano, de modo que não podemos participar de um jogo de lingua-
gem, abandonando ou abstraindo o nosso próprio corpo. E é nesse sentido que 
estamos presos em nossa pele. E é nesse sentido, também, que toda memória é 
sempre, inevitavelmente, memória da pele. 

Para Wittgenstein, essa memória simbólico-corporal constituída pelas 
participações do corpo em jogos de linguagem opera como uma caixa de fer-
ramentas à qual nosso corpo recorre, inclusive, para prever e responder por 
antecipação a acontecimentos que ainda não vivenciamos. O exemplo do filó-
sofo e linguista alemão Gunter Gebauer é, a esse respeito, sugestivo: 

À nossa frente se encontra um caminho com pedras pontiagudas que temos 
de percorrer sem sapatos. Ainda antes que o pé nu toque as primeiras pedras, 
antecipamos uma dor aguda; hesitamos e abaixamos o pé com grande cautela. 
Com a extensão possibilitada pela combinação do sentido do tato e da visão, 
o corpo relacional produz concepções e sensações que se referem a situações 
futuras (GEBAUER, 2013, p. 62). 

Esse modo de pensar faz parte do que se pode denominar de virada 
antropológico-materialista no pensamento de Wittgenstein. Essa virada con-
siste no reconhecimento, por parte do filósofo, de que a crença na existência de 
nosso próprio corpo constitui a condição inalienável para que possamos usar 
a linguagem e para que, nesses usos, possamos produzir saberes. Entretanto, 
essa crença na existência de nosso próprio corpo, dentre outras das quais não 
podemos duvidar, não constituem propriamente saberes sobre o próprio corpo 
ou sobre o mundo; não são proposições epistêmicas sobre o mundo, embora 
sejam produzidas em jogos de linguagem. 

Crenças, para ele, não são nem verdadeiras e nem falsas; nem racionais, 
nem irracionais. E ainda que, muitas vezes, possam tomar a forma de pro-
posições empíricas, não são nem proposições empíricas e nem normativas, e 
nem são dedutíveis da experiência ou fundamentam a experiência. Crenças 
são constituídas através de uma imprevisível e inexplicável atitude que leva o 
nosso corpo a se relacionar com o mundo e a agir no mundo, não com base em 
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saberes ou conhecimentos, mas com base na confiabilidade e na certeza sem 
fundamentos na adequação entre esse agir e o mundo. 

E foi com base em uma atitude metódica que dá centralidade ao papel 
performático que nossas crenças desempenham na condução de nossas pes-
quisas que decidi lançar um novo olhar para uma parte da produção acadêmica 
que circulou no I ENAPHEM. Digo novo em relação a outras múltiplas formas 
como parte de nós aqui presentes – e na qual me incluo – temos olhado para 
essa produção, em uma série de outras publicações. E esse novo olhar baseia-se, 
também ele, na crença no poder performático dessa gramática performática 
das crenças de nos dar visibilidade à diversidade dos padrões que estampam 
a pele do discurso de nossa comunidade, a pele de nossos próprios discursos 
intencionados em produzirem memórias da pele de outros discursos.

O resultado dessa leitura metódica está agora publicado no capítulo 3 
deste nosso livro, sob o título Como e com quem os pesquisadores brasileiros 
vem travando diálogo para o desenvolvimento das pesquisas em história da 
educação matemática? (MIGUEL, 2014). Embora esse exame preliminar do 
que se mostrou, no I ENAPHEM, com base nesse novo olhar, não se tenha 
pretendido exaustivo ou representativo de uma produção muito mais ampla e 
diversificada, é possível destacar algumas características emergentes da análise 
que realizamos:

É extremamente amplo, aberto e dispersivo o leque de autores com os quais 
temos dialogado quando lidamos com as questões específicas submetidas à 
investigação em nossas pesquisas historiográficas. A amplitude, diversidade 
e dispersão desse diálogo podem ser explicadas com base na especificidade 
e idiossincrasias temáticas dessas questões focais situadas. Além disso, e par-
cialmente devido a isso, a maior parte dos autores com os quais temos dialo-
gado parece ser desconhecida pelas comunidades mais amplas de educadores 
matemáticos, de educadores em geral e de historiadores em geral.

A amplitude e a dispersão desse diálogo situado contrastam, porém, com o 
caráter expressivamente mais restrito e convergente do diálogo que temos 
estabelecido com outros autores que citamos a fim de justificarmos nossas 
crenças genéricas –políticas, epistemológicas, metodológicas ou de outra 
natureza – acerca de modos por nós considerados pertinentes e rigorosos 
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de se praticar a pesquisa acadêmica no campo historiográfico em geral, e no 
campo historiográfico da educação matemática em particular. 

Em grande parte de nossa produção, é possível também identificar uma espé-
cie de inversão dialógica relativa à procedência geo-referenciada da literatura 
de base que mobilizamos em nossas pesquisas. Isso significa que a procedência 
dos autores com os quais dialogamos varia quando esse diálogo diz respeito 
às questões situadas de nossas pesquisas e quando se refere à constituição de 
seus referenciais analíticos e metodológico-conceituais. Essa inversão dialó-
gica poderia estar sugerindo uma certa opção político-epistemológica, uma 
certa ‘confiança científico-acadêmica’ ou, até mesmo, um certo fascínio que 
certas perspectivas historiográficas produzidas em outros países – sobretudo 
na França – têm exercido sobre grande parte dos integrantes de nossa comu-
nidade, das quais temos importado crenças genéricas que têm orientado a 
adoção de certas tipologias ou modalidades de campos historiográficos de 
investigação, escolhas de objetos de investigação no interior desses campos, a 
eleição de enunciados metódico-conceptuais considerados adequados e rigo-
rosos acerca dos modos de se ver, conceber e praticar a pesquisa historiográ-
fica em educação matemática. 

Uma outra constatação a que nossa análise conduz é a expressiva incidência 
de estudos historiográficos que poderiam ser incluídos na categoria “história 
institucional da educação matemática”.

Constatamos também que as questões temáticas da quase totalidade das nos-
sas pesquisas tendem a tomar os problemas da educação matemática brasi-
leira como foco privilegiado ou quase exclusivo de investigação. Quando se 
tem presente as peculiaridades irredutíveis dos problemas relativos aos dife-
rentes sistemas nacionais de educação, essa tendência poderia parecer óbvia 
e politicamente desejável para a pesquisa em história da educação em geral. 
Entretanto, para o caso da pesquisa específica em história da educação mate-
mática, poderíamos esperar que essas histórias ultrapassassem o âmbito das 
histórias nacionais, dada a representação hegemônica amplamente difundida 
acerca do caráter universal da matemática e do seu ensino. 

A diversidade do diálogo que os autores de nosso corpus estabelecem com as 
denominadas “fontes arquivísticas” se mostra tão dispersiva quanto aquele 
estabelecido para lidarem com as suas questões situadas de investigação e, 
certamente, devido à mesma razão já apontada anteriormente, qual seja, pelo 
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fato desse diálogo necessitar adequar-se às idiossincrasias temáticas e meto-
dológicas das questões focais de investigação de cada pesquisa. Já a carac-
terização da amplitude do diálogo no campo arquivístico é mais difusa e 
complexa, uma vez que interfere nessa caracterização a própria concepção de 
“arquivo” que a quase totalidade dos textos não explicita, provavelmente por 
basearem-se no pressuposto tácito que o identifica com a noção não menos 
difusa e igualmente não esclarecida de “fontes primárias”.

Mas, talvez, uma das características mais marcantes de nosso modo de 
ver e investigar a história da educação matemática é que a matemática – e, 
por decorrência, também a educação matemática – parece ser essencialmente 
vista como um tipo de conhecimento exclusivamente escolar e escolarizado, 
e, portanto, como uma disciplina escolar cuja história tem a idade da histó-
ria da educação escolarizada, tal como praticada nos sistemas modernos de 
escolarização. 

Práticas mobilizadoras de cultura matemática – bem como, educação 
matemática ou aprendizagem matemática – raramente parecem ser vistas 
como práticas que podem ocorrer em diferentes contextos extraescolares 
e extra-acadêmicos de atividade humana. E mesmo quando a matemática é 
vista como um conjunto de práticas culturais institucionalizadas, tais práticas 
parecem só poder ser praticadas no interior de instituições escolares, por pro-
fessores e alunos, ou no interior de instituições acadêmico-universitárias, quer 
como práticas de ensino superior, quer como práticas de pesquisa realizadas 
por matemáticos ou educadores matemáticos. É como se o corpo humano que 
ensina e aprende matemática só o pudesse fazê-lo através de textos impressos, 
isto é, através das práticas da leitura e da escrita. Assim, a formação matemá-
tica jamais é vista como uma política de gestão e autogestão do corpo humano 
que participa ativa e corporalmente de diferentes jogos normativos de lingua-
gem em diferentes campos e contextos de atividade humana.

Assim, para além das características aqui destacadas em relação ao que 
temos sido, a dor aguda que este novo modo de olhar nos mostra, antes que 
os nossos pés nus toquem as primeiras pedras, é que poderíamos também ser 
de outras maneiras, desde que nos propuséssemos a olhar também de outras 
maneiras para o que temos considerado educação, matemática e, portanto, 
educação matemática e história da educação matemática.
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Penso ser este um dos papéis políticos cruciais a ser desempenhado por 
este nosso livro. Ainda que ele tivesse sido inicialmente pensado com o propó-
sito de se projetar e dar visibilidade a nossas pesquisas para comunidades de 
investigação afins de outros países, penso que ele precisaria ser visto e usado, 
sobretudo, como uma caixa wittgensteiniana de ferramentas a serem aciona-
das para a desconstrução, descolonização e reorientação dos rumos de nos-
sas próprias investigações. Para isso, penso ser indispensável que essa caixa 
de ferramentas possa nos levar a entender como opera – e que papéis políti-
cos desempenha – essa máquina jamais problematizada a que denominamos 
‘matemática’, de cuja especificidade de funcionamento retiramos a legitimi-
dade de existência autônoma de nossa própria comunidade.

Problematizar esta máquina, inclusive tomando-a como um objeto privi-
legiado de investigação historiográfica – é condição indispensável para se ava-
liar a suposta natureza específica e idiossincrática das contribuições de nossas 
investigações para um campo tão política e ideologicamente conflitivo como 
o é o campo da educação escolar no mundo contemporâneo. Nesse sentido, 
penso que a relevância e a responsabilidade políticas postas a uma comunidade 
de pesquisadores em história da educação e da educação matemática é infini-
tamente maior do que as que estão postas a outras comunidades de memória.

Quando eu conclui a leitura do texto da Maria Laura, eu me dei conta 
de que estava diante do setor de filosofia da Livraria Cultura. Levantei-me e 
passei a varrer com os olhos os títulos dos livros das estantes e um deles me 
chamou imediatamente a atenção: “A Máscara Inquieta: ensaios sobre filoso-
fia e poesia”, de Flávio Boaventura. Ao olhar o sumário, intriguei-me com o 
título de um dos ensaios que o compunha: “Memórias da pele”. Afinal, eu tinha 
acabado de fazer uma fala, em um encontro de filosofia, que havia sido orien-
tada pelo aforismo de Wittgenstein – “Estamos presos à nossa pele” –, e estava 
planejando uma outra fala, agora para um Encontro de uma comunidade de 
memória, desta nossa comunidade de memória. 

Li, num relance, o “Memórias da pele” do Flávio Boaventura e, ao longo 
da leitura, uma outra artimanha do acaso me enviou de volta a textos de 
Maria Laura: é que as metamorfoses memorialísticas da pele a que o ensaio 
de Boaventura remetia eram as memórias discursivamente presas nos baús de 
ossos de Pedro Nava, o genial memorialista mineiro, que havia sido trazido por 
Maria Laura à memória da educação matemática brasileira, na investigação 
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que realizou acerca da escrita autobiográfica. Um rastro de memória de Nava 
que Laura registra no seu artigo Memória autobiográfica e história da educação 
matemática, publicado no Bolema de abril de 2012, diz o seguinte: 

Se eu fosse historiador, tudo isso se resolveria. Se ficcionista, também. A ques-
tão é que o memorialista é a forma anfíbia dos dois e ora tem de palmilhar as 
securas desérticas da verdade, ora nadar nas possibilidades oceânicas de sua 
interpretação (NAVA, apud GOMES, 2012). 

Como podemos notar, esta surpreendente analogia de Nava conecta ver-
dades a securas desérticas e interpretações a possibilidades oceânicas. Associei 
imediatamente essa analogia à seguinte passagem do ensaio de Boaventura: 

“Assim, temos a escrita das memórias de um Nava-Proteu: o conhecimento 
não apenas do passado e do presente, mas também suas visões do futuro. 
Suas memórias são movidas pelo agon riobáldico [...]: “para trás não há paz” 
(BOAVENTURA, 2009, p. 35, itálicos do autor). 

Como sabemos da mitologia grega, Proteu era um deus marinho que 
embora possuísse o dom de prever o futuro, não gostava de acioná-lo. Assim, 
toda vez que algum humano o procurava com essa intenção, Proteu se meta-
morfoseava em monstros marinhos performaticamente assustadores para afas-
tar o investigador curioso. Porém, se o investigador resistisse e se mostrasse 
insensível aos horrores mutantes das máscaras inquietas em que se metamor-
foseava a pele desse deus, Proteu cedia e lhe contava a verdade. 

Então, caros colegas participantes deste evento, convido-os solenemente 
a folhearem com olhos de memorialistas, inquietos e insatisfeitos, as memórias 
da pele da educação matemática no Brasil, em metamorfose nas páginas deste 
nosso livro, tendo ao lado, sempre à mão, uma caixa de ferramentas aberta 
para o futuro dessa educação, porque “para trás não há paz”. 
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O nacional e o local nas 
mesas-redondas submetidas 
ao II ENAPHEM: das 
problematizações propostas e 
provocadas

Luzia Aparecida de Souza 
Heloisa da Silva

Introdução
À luz da temática do II ENAPHEM – Encontro Nacional de Pesquisa 

em História da Educação Matemática –, “Fontes, temas, metodologias e teo-
rias: a diversidade na escrita da História da Educação Matemática no Brasil”, e 
segundo interesses de grupos de pesquisadores, foram submetidas sete mesas-
-redondas ao evento, tendo sido todas aceitas pela comissão científica. 

O objetivo deste capítulo é apresentar tais mesas-redondas, priorizando-
-se uma discussão sobre as problematizações propostas e provocadas em cada 
uma delas. Essas apresentações e discussões dar-se-ão a partir de uma análise 
das autoras deste capítulo sobre os textos submetidos por cada participante 
dessas mesas.

As mesas submetidas para o II ENAPHEM foram:

6
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 Pesquisa em História da Educação Matemática: o período da dita-
dura militar em foco; composta por Maria Edneia Martins Salandim, 
Elisabete Zardo Búrigo e Diogo Franco Rios.

 O que dizem os programas de ensino de Grupos Escolares brasileiros sobre 
saberes geométricos (1890-1950)?; composta por Maria Célia Leme da 
Silva, Ivanete Batista dos Santos e Cláudia Regina Boen Frizzarini.

 Narrativas e História da Educação Matemática; composta por Fernando 
Guedes Cury, Heloisa da Silva e Luzia Aparecida de Souza.

 Hermenêutica de Profundidade como possibilidade para interpretação 
de fontes em História da Educação Matemática; composta por Fábio 
Donizete de Oliveira, Mirian Maria Andrade Gonçalez e Diogo Alves 
de Faria Reis.

 Pesquisa em jornais e revistas: possibilidades para História da Educação 
Matemática; composta por Arlete de Jesus Brito, Maria Ângela Miorim 
e Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias.

 Conexões possíveis entre narrativas, formação de professores e histó-
ria da educação matemática; composta por Maria Laura Magalhães 
Gomes, Thiago Pedro Pinto, Marcelo Bezerra de Moraes e Antonio 
Vicente Marafioti Garnica, e Vinícius Sanches Tizzo.

 Da Educação Especial à Educação Inclusiva: história da formação de pro-
fessores em Educação Matemática; composta por Ivete Maria Baraldi, 
Fernanda Malinosky Coelho da Rosa e Érica Aparecida Capasio Rosa.

Percebe-se que essa organização em torno de alguns grupos de pesqui-
sadores e interesses comuns assinala para algumas características iniciais cujo 
destaque aqui é fundamental. Os vinte e dois pesquisadores envolvidos com 
as Mesas-Redondas Submetidas são oriundos de diferentes estados e insti-
tuições do Brasil: ressaltam-se as Universidades Federais de Pelotas, do Rio 
Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Sergipe e de Minas 
Gerais, bem como as estaduais de São Paulo, UNESP e UNICAMP (além de 
professores destas instituições, as mesas são compostas, ainda, por estudantes 
de pós-graduação – Mestrado e Doutorado). Um primeiro olhar pode, então, 
destacar uma diversidade importante e efetivamente existente em termos geo-
gráficos e institucionais. Cabe, entretanto, perceber a homogeneidade na dife-
rença. Os pesquisadores que compuseram essas mesas se aproximam no que 
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diz respeito aos discursos sobre pesquisa em História da Educação Matemática 
e, muitas vezes, em termos de participarem de projetos comuns. Linhas arti-
culadoras como “Antonio Vicente Marafioti Garnica orientou Heloisa da Silva 
que orientou/a Vinícius Sanches Tizzo” são comuns de serem encontradas e, 
embora (e como exemplo) Luzia Aparecida de Souza e Thiago Pedro Pinto 
liderem o grupo HEMEP – História da Educação Matemática em Pesquisa 
em Mato Grosso do Sul, assim como ocorrem com outros pesquisadores que 
organizam em suas localidades grupos e projetos específicos, todos os pesqui-
sadores dessas mesas podem ser vinculados a um dos três grupos de pesquisa 
cadastrados no CNPq e indicados abaixo:

 Grupo de Pesquisa HIFEM- História, Filosofia e Educação Matemática 
(liderado por Maria Ângela Miorim1 e Arlete de Jesus Brito2), repre-
sentado por três pesquisadores.

 GHEMAT- Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática 
no Brasil (liderado por Wagner Rodrigues Valente3 e Neuza Bertoni 
Pinto4), representado por cinco pesquisadores.

 GHOEM- Grupo História Oral e Educação Matemática (liderado por 
Antonio Vicente Marafioti Garnica5 e Heloisa da Silva6), representado 
por quinze pesquisadores.

Essas relações, obviamente, não inviabilizam o espaço formativo criado 
pelas mesas (trata-se de profissionais engajados com a discussão e produção de 
pesquisas no campo História da Educação Matemática no Brasil), mas aponta 
para uma necessária descentralização dos debates que só pode ocorrer com a 
submissão para avaliação de um maior número de propostas de mesas e dis-
cussões oriundas de diferentes grupos de pesquisa. 

1 Docente da UNICAMP.
2 Docente da UNESP.
3 Docente da UNIFESP.
4 Docente da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
5 Docente da UNESP.
6 Docente da UNESP.
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Problematizações na/para/da História 
da Educação Matemática

Clareto (2011) afirma que

A pesquisa como solucionadora de problema costuma proceder por caminhos 
que colocam o método em sua centralidade: bases teórico-metodológicas são 
evocadas para constituir aquilo que se chama de questão a ser investigada. [...] 
Mesmo que não se diga das conclusões, ou não se refira a soluções da questão 
ou problema proposto, há uma busca por apontar caminhos, soluções, pres-
crições ou, no mais dos casos, críticas a situações vivenciadas em um campo 
empírico. (p. 21)

Segundo esta autora, quando pesquisar é entendido como um campo 
problemático, o pesquisador se constitui em um tornar-se o que é, numa 
experiência de aprendizagem. Essa perspectiva, a nosso ver, reforça um movi-
mento em que teorias prévias não são iluminadoras de trechos significativos 
em um conjunto de fontes, mas, no caso de uma teoria ter sido estabelecida 
previamente como interlocutora, esta pode ter (e é interessante que tenha) sua 
potencialidade questionada. Do mesmo modo, faz mais sentido falar em uma 
sensibilidade metodológica que busque e perceba as necessidades e possibili-
dades de um exercício investigativo do que em metodologia que, muitas vezes, 
indica um nome, um argumento, regras e procedimentos para validar um per-
curso de investigação.

A coleção Caminhos investigativos7 discute exercícios nessa perspectiva. 
Embora o próprio título indique o termo “caminhos”, usualmente mobilizado 
para apontar direção, estrada que leva de um lugar a outro, a percepção de 
caminho como descaminho é algo que emerge das leituras, sendo inclusive 
tematizado em um dos artigos dessa coleção. Por meio da problematização 
de noções de verdade, realidade e sujeito, Alfredo Veiga-Neto (2007a) busca 
contribuir para que os professores não aceitem, de modo não problemático, 
as declarações de princípios que dão suporte ao mundo moderno e, em seus 
termos, justificam autoritarismo e dominação. 

7 Composta de três volumes, dois deles mobilizados aqui: COSTA, M. V. (Org.) Caminhos 
Investigativos I: novos olhares na pesquisa em Educação. 3.ed. Rio de Janeiro: Lamparina 
editora, 2007 e COSTA, M. V. (Org.) Caminhos Investigativos II: outros modos de pensar e 
fazer pesquisa em Educação. 2.ed. Rio de Janeiro: Lamparina editora, 2007.



Os textos dessa coleção se articulam, entre diversas coisas, na perspectiva 
de que não há problemas pairando na exterioridade, esperando na sombra por 
alguma iluminação. Não importa a existência ou possibilidade de existência 
de coisas no mundo, mas aquilo que é produzido por meio da significação e 
daquilo que constituímos ao falar sobre algo. Trata-se de um movimento de 
construção. Construção de problematizações, de uma sensibilidade metodoló-
gica que permita um trânsito em meio a diferentes exercícios que levem, mais 
do que à constituição de pesquisas, à constituição de pesquisadores.

Nota-se, nesse movimento, uma pesquisa pensada na perspectiva de dis-
tanciar-se das noções de busca pela verdade, ou da busca por respostas, e essa 
característica não se ausentou das pesquisas envolvidas nas tematizações das 
mesas submetidas ao II ENAPHEM.

Considerando a ampla temática do evento, as mesas tiveram um papel 
fundamental em sua compreensão no que se refere aos movimentos em torno 
da História da Educação Matemática no Brasil. Houve uma divisão equilibrada 
entre aquelas que focaram temas específicos como ditadura militar, saberes 
geométricos em programas de ensino de Grupos Escolares e educação especial 
e inclusiva; e aquelas que se puseram a discutir fontes, metodologias e teorias 
de modo mais específico, considerando narrativas, hermenêutica de profundi-
dade e pesquisas em jornais e revistas.

O II ENAPHEM realizou-se no ano em que se completa os 50 anos 
do denominado “golpe da ditadura militar” e, buscando-se por indícios 
dessa marca política nas práticas educacionais tematizadas pela História 
da Educação Matemática, foi organizada a Mesa Pesquisas em História da 
Educação Matemática: ditadura militar em foco, composta pelos trabalhos 
i) (Não) influências da pós-graduação na formação/atuação de professores de 
Licenciatura em Matemática do interior paulista nos anos 1960 de Maria Ednéia 
Martins-Salandim; ii) A matemática escolar nos tempos da ditadura militar: 
modernização imposta ou consentida, de Elisabete Zardo Búrigo e iii) A expan-
são do IMPA durante o regime militar, de Diogo Franco Rios.

O título proposto para esta Mesa anuncia como foco a ditadura militar 
num contexto específico de investigações. Sua composição articula objetivos 
como discutir o modo como a expansão da Pós Graduação, intensificada a 
partir de sua regulamentação em 1965, (não) influenciou a formação/atuação 
de professores de Licenciaturas em Matemática no interior do estado de São 
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Paulo; discutir as conexões entre a difusão da Matemática Moderna no Brasil e 
as políticas educacionais da ditadura militar e apresentar uma análise histórica 
sobre os processos de expansão e consolidação do IMPA durante o regime 
militar. O período é, pois, uma questão comum aos estudos aqui mobilizados, 
não exatamente em relação a datas, mas ao momento político do país. Desse 
modo, a problematização exercitada acena para a existência de contextos 
variados quando se alteram as questões e os documentos mobilizados em cada 
pesquisa. Essa multiplicidade engloba discursos sobre imposições, consen-
timentos, perseguição individual e vigilância coletiva vinculados à ditadura, 
bem como discursos dos quais a ditadura não fez parte.

Essa Mesa, cujo título nos indica a problematização de um contexto polí-
tico nos estudos de movimentos de formação, prática e produção de conheci-
mentos de professores de Matemática e de pesquisadores, torna mais evidente, 
por conta da dinâmica de sua construção, a possibilidade de problematização 
da ação investigativa. O modo como estes textos estão inscritos na temática 
da Mesa institui não somente um conhecimento, mas um modo de conhe-
cer. Estudar temáticas que tenham se implantado/desenvolvido/finalizado no 
período da ditadura militar não significa, a priori, uma necessidade de abordar 
esse movimento, mas um cuidado interessado em tematizá-lo, compreender 
sua presença ou ausência entre os discursos estudados e produzidos nessas 
pesquisas, pois mesmo as lacunas são construídas no processo de investigação.

***
Para Saviani (2004), a implantação dos Grupos Escolares a partir de 1890 

representou o início da escola pública no Brasil, sendo a pedagogia jesuítica, 
as aulas régias e os movimentos descontínuos antecedentes dessa organização. 
Segundo Bencostta (2005), a observação quanto à economia possível ao inves-
timento nas construções dos Grupos Escolares no lugar de pagar aluguéis às 
casas que abrigavam as escolas isoladas foi um dos fatores de incentivo a essa 
proposta, mas não o principal. Gomes (2002) e Carvalho (2006) destacam a 
mobilização da educação como meio de formação da nacionalidade e, fun-
damentalmente, segundo o último autor, como meio de formação de mentes 
e almas na direção da legitimação do regime republicano. Carvalho (2006) 
afirma que o projeto de popularizar a perspectiva da república



[...] não poderia ser feito por meio do discurso, inacessível a um público com 
baixo nível de educação formal. Ele teria de ser feito mediante sinais mais 
universais, de leitura mais fácil, como as imagens, as alegorias, os símbolos, 
os mitos. (p. 10)

Nessa direção, tanto a arquitetura, quanto a localização dessas institui-
ções nas cidades deveriam ser vistosas de forma a enaltecer o novo regime 
e seu apelo à modernização, mas essa perspectiva de construção não vinha 
só, era articulada à adoção/divulgação de novos métodos de ensino (prática, 
segundo Gomes (2002) e Souza (2004), comum desde o final do império).

Nesse contexto, a Mesa O que dizem os programas de ensino de Grupos 
Escolares brasileiros sobre saberes geométricos (1890-1950)? estruturou-se como 
uma problematização ligada ao ensino, a partir da articulação de três propostas: 
i) Indícios da Pedagogia Moderna nos saberes geométricos dos Grupos Escolares: 
práticas de construções com régua e compasso, de Maria Célia Leme da Silva; ii) 
Uma busca pelos saberes geométricos a partir do exame de Programas para os 
Grupos Escolares em Sergipe (1911-1935), de Ivanete Batista dos Santos e iii) Os 
saberes geométricos mais significativos: uma análise dos programas primários de 
São Paulo (1890-1950), de Cláudia Regina Boen Frizzarini.

Essa Mesa objetivou apresentar diferentes, mas articuladas, pesquisas em 
torno da presença, extensão e exame de saberes geométricos em programas de 
ensino de Grupos Escolares de diferentes estados. Uma das propostas volta seu 
olhar para as construções com régua e compasso, abordando nove estados da 
Federação, no período de 1890 a 1950. As outras duas, mais específicas, vol-
tam-se, especificamente, ao estudo da taquimetria e dos sólidos geométricos 
em Grupos Escolares do estado de São Paulo, naquele mesmo período, e a um 
olhar – inicial, posto estar a pesquisa em andamento – sobre os saberes geomé-
tricos e a existência e modo de referência ao termo Geometria em regulamen-
tos e programas de Grupos Escolares de Sergipe, entre os anos 1911 e 1935. 
Essas discussões, por vezes, envolvem comparação de diferentes programas 
de ensino e de diferentes épocas. Em termos da Mesa, fica evidente a relação 
que se pretende estabelecer entre duas perspectivas pedagógicas mobilizadas: 
a moderna e a da escola nova. Nesse espaço de discussão, privilegiou-se o tra-
balho com regulamentos, mas principalmente programas de ensino, ou seja, 
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centra a discussão no ensino proposto e na terminologia mobilizada para essa 
proposta. 

Essa Mesa-Redonda é constituída a partir de referências que perpassam 
documentos escritos, textos acerca dos Grupos Escolares e de suas caracterís-
ticas regionais, manual de ensino, história da escola primária, cultura escolar, 
história cultural e história das disciplinas escolares. Embora essas referên-
cias englobem questões teórico-metodológicas, não há indicativos acerca da 
metodologia mobilizada na seleção e análise de documentos. Essa ausência 
de maiores informações acerca das metodologias (des)construídas em cada 
trabalho, destaca-se, só é detectada por conta do tipo de questão que aqui 
fazemos, como leitoras, e embora sejam relevantes para compreender os (des)
caminhos dessas pesquisas, não foram propostas como foco de discussão nessa 
Mesa, o que é legítimo.

Desse modo, a abordagem aos saberes geométricos é tratada de forma a 
possibilitar outras questões a serem consideradas por estes e outros pesquisa-
dores. O hibridismo reconhecido por Elsie Rockwell (2007), que não permite 
vincular, de modo purista, uma ação a uma ou outra corrente, bem como a 
mobilização de outros tipos de documento (como atas de reunião pedagógicas 
– comuns nos Grupos Escolares, cadernos de alunos ou entrevistas com anti-
gos diretores, alunos e professores) que relativizam o papel dessas correntes 
pedagógicas (como em Souza, 2011, em que professoras e diretora afirmam 
que a Escola Nova ficou velha sem funcionar) ou, ainda, o próprio percurso 
metodológico traçado pelas pesquisadoras, são outras entre as possibilidades 
de problematização que podem ser disparadas a partir dos textos que guiaram 
essa Mesa.

***
A narrativa, enquanto experiência estruturada como relato, não é, como 

alertado por Bolívar (2012), algo a ser captado pela investigação, mas criado 
no próprio processo investigativo. Uma de suas potencialidades no contexto 
da pesquisa está não só na ampliação de perspectivas, por meio da verossimi-
lhança, mas também, e concretamente, na diversificação de fontes, gerando 
registros antes inexistentes em um exercício de atuação tanto do narrador 
quanto do pesquisador que o ouve (considerada a presença comum de um 
roteiro e, independente disso, da concepção de que aquele que fala sempre o 
faz em direção a alguém). A narrativa envolve o contar histórias, sendo uma 



forma própria de discurso que organiza temporal e significativamente eventos. 
Para além disso, é a forma pela qual os indivíduos dão sentido a si mesmos no/e 
ao mundo, segundo Bolívar (2012, p. 4). A História da Educação Matemática 
vem cada vez mais mobilizando as narrativas como fonte a ser analisada e/
ou construída, tipos de entrevista e possibilidades de análise que tiram o foco 
da tentativa de generalização e categorização, buscando articular uma história 
que fala de diferentes singularidades a considerações sobre tempo, espaço e 
um tema específico. 

A Mesa-redonda Narrativas e História da Educação Matemática se 
inscreve nesse movimento e foi estruturada a partir das três propostas: i) 
Narrativas no trabalho com História Oral, de Luzia Aparecida de Souza; ii) 
Aproximações entre narrativa, história e ficção na pesquisa em História da 
Educação Matemática, de Heloisa da Silva; iii) Raízes das Narrativas: possibi-
lidades de contribuição para a História da Educação Matemática, de Fernando 
Guedes Cury. 

Esta Mesa busca discutir usos e potencialidades das narrativas na/para 
História da Educação Matemática e, para tanto, articula concepções de história 
oral – pensada como metodologia –, de historiografia como arte de inventar 
o passado, de narrativa como produção de si e do/no mundo, da ficção como 
parte do exercício criador. As discussões nesta Mesa partem de problemati-
zações quanto à metodologia, à narrativa como fonte e à historiografia e sua 
proximidade com a ficção, enfatizando potencialidades das narrativas como 
fontes e estratégias de análise, bem como o papel da construção e/de usos de 
uma pluralidade de jogos de linguagem admitida pelo discurso narrativo no 
contexto da verossimilhança. 

Por meio desses exercícios de problematização, destacamos a importân-
cia da narrativa para a construção da noção de tempo, da “concretização da 
temporalidade”, e para reconduzir, veementemente, o sujeito narrativo – e com 
ele a subjetividade – para o domínio da ciência. No que se refere à proximidade 
entre história e ficção, apontamos, junto a Albuquerque Júnior (2007, p. 60), 
que 

o mundo construído é um mundo de experiências que se constitui pelas expe-
riências e não tem nenhuma pretensão à verdade, no sentido de corresponder 
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a uma realidade ontológica. Os objetos e as experiências são produtos de 
nosso modo de experimentar, determinado no tempo e no espaço.

Desse modo, apresenta o conhecimento histórico como perspectivista, 
dado que este é também histórico e dado que o lugar do pesquisador se altera 
no decorrer do tempo. Para o mesmo autor (p. 63),

A interpretação em História é a imaginação de uma intriga, de um enredo 
para os fragmentos de passado que se têm na mão. Esta intriga para ser nar-
rada requer o uso de recursos literários como as metáforas, as alegorias, os 
diálogos etc. Embora a narrativa histórica não possa ter jamais a liberdade de 
criação de uma narrativa ficcional, ela nunca poderá se distanciar do fato de 
que é narrativa e, portanto, guarda uma relação de proximidade com o fazer 
artístico, quando recorta seus objetos e constrói, em torno deles, uma intriga.

Cada autor desta Mesa foca diferentes, mas complementares, discus-
sões, quais sejam: as potencialidades da narrativa no trabalho com história 
oral, as raízes das narrativas e sua perspectiva ficcional e a articulação entre 
historiografia, ficção e narrativa, evidenciando processos de construção de 
significado e o caráter de uma “teorização narrativa”. Para tanto, valem-se de 
referências acerca de narrativas, pós modernidade, experiência, história oral e 
historiografia.

As discussões provocadas nesta/por esta Mesa apontam para outras pro-
blematizações, como a de investigar os modos como a perspectiva da narrativa 
redimensiona o trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela metodologia 
História Oral. Se, como esses autores alertam junto a Jerome Bruner (1997), 
a análise de narrativas se dá no contexto da verossimilhança, como tem sido 
exercitada sua escuta analítica de modo que “[...] o outro permaneça como 
outro e não como outro eu, ou como outro a partir de mim mesmo” (p. 133), 
como alertado por Larrosa em entrevista a Veiga-Neto (2007b) ao discutir a 
formação como leitura e a leitura como formação? 

***
A Hermenêutica de Profundidade tem ganhado expressão mais recente-

mente em Educação Matemática. Várias pesquisas que analisam leis, manuais 
escolares e outros textos didático-pedagógicos, cadernos de alunos e entrevistas 



têm mobilizado esta perspectiva de modo a evidenciar movimentos funda-
mentais à sua compreensão, articulando um olhar sobre a estrutura da obra 
(em suas várias possibilidades de abordagem) e ao seu contexto de criação e 
mobilização, de forma que estas perspectivas se retroalimentem.

Nessa direção, a Mesa Hermenêutica de Profundidade como possibilidade 
para interpretação de fontes em História da Educação Matemática é estruturada 
a partir de três propostas de discussão: i) Hermenêutica de Profundidade: um 
contexto, de Fábio Donizete de Oliveira; ii) Uma hermenêutica de Profundidade 
do “Ensaios sobre o ensino em geral, e sobre o de matemática em particular”, 
de Lacroix, de Mirian Maria Andrade Gonçalez; iii) Cadernos escolares como 
formas simbólicas: uma análise formal ou discursiva dos cadernos do Arquivo 
Pessoal Alda Lodi, de Diogo Alves de Faria Reis.

Essa Mesa discute diferentes hermenêuticas no sentido de teorias de 
interpretação, vinculando o trabalho de John B. Thompson à perspectiva 
ricoeuriana. Os três movimentos analíticos propostos por este autor inglês 
(a Análise Sócio-Histórica, a Análise Formal ou Discursiva e Interpretação/
Reinterpretação) são mobilizados tanto de forma mais geral, ao apontar para 
a potencialidade do movimento articulador Interpretação/Reinterpretação, 
quanto de forma mais específica, ao exemplificar dois trabalhos desenvolvi-
dos sob essa perspectiva. De certo modo, cada pesquisador dessa Mesa põe 
em relevo um dos movimentos analíticos da Hermenêutica de Profundidade, 
apresentando, assim, discursos complementares que propõem um modo de 
compreensão de uma obra a partir de sua presentificação num emaranhado 
composto por texto, contexto e paratexto (conforme assinala Mirian Maria 
Andrade Gonçalez). Como referência são mobilizados autores que abordam 
teorias da interpretação, propostas metodológicas de análise de formas sim-
bólicas e de paratextos editoriais, historiografia e teses desenvolvidas sob a 
perspectiva da Hermenêutica de Profundidade.

Essa Mesa aponta, assim, para um modo alternativo de se pensar análise de 
material didático e, mais amplamente, uma análise para toda e qualquer forma 
simbólica. Com isso, potencializa outros tipos de problematização a partir da 
percepção de regularidades que, neste caso, apontam como verdade provisória 
a caracterização dos materiais – focos de pesquisa – como forma simbólica. 
Um exercício de estranhamento vinculado à Hermenêutica de Profundidade 
pode ser pensado a partir dos trabalhos apresentados e de um diálogo constante 
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entre estes e outros pesquisadores. Pode-se, por exemplo, tentar desnaturalizar 
a ideia de que todo objeto ou relação constituído com alguma intencionali-
dade deva ser reconhecido como forma simbólica8, o que levaria a uma prévia 
identificação com os cinco aspectos propostos por Thompson: o intencio-
nal, o convencional, o estrutural, o referencial, e o contextual. Desse modo, o 
movimento de investigação colocaria em cheque o próprio ponto de partida 
das pesquisas que comumente vem mobilizando essa abordagem e traria, em 
articulação, os três exercícios propostos por Thompson como movimentos no 
percurso de compreender se se trata efetivamente de uma forma simbólica o 
tema problematizado para a pesquisa. Também é possível problematizar, tendo 
como pano-de-fundo as discussões desta Mesa, a potencialidade de vincular, 
por exemplo, as perspectivas teórico-metodológicas que discutem as narrativas 
à Hermenêutica de Profundidade, pensando, nesse caso, nas narrações como 
formas simbólicas. Essa vinculação traria à cena, consequentemente, os limites 
e avanços potenciais de uma articulação entre História Oral e Hermenêutica de 
Profundidade. Esses exercícios de problematização são fundamentais, no sen-
tido discutido por Bujes (2007), já que “conceitos só se tornam significativos 
para nós quando inseridos numa trama, quando percebidos num conjunto de 
relações que lhes dá sentido” (p. 19).

***
Recente na história da educação brasileira, o tema “inclusão”, nos mol-

des como vem sendo divulgado nos dias atuais, ganhou destaque nas políticas 
públicas de formação de professores do país após a Declaração de Salamanca 
(Espanha), em 1994. Esse documento da Organização das Nações Unidas, 
discutido durante a Conferência Mundial de Educação Especial ocorrida em 
Salamanca, apresentou uma nova visão de educação especial que veio incorpo-
rar a educação de pessoas com deficiências ao sistema educacional de Estados 
e Nações, e fazer com que instituições especializadas para o ensino de crianças 
com deficiências e/ou com necessidades educativas especiais passassem a ser 
exceção e não regra (BRASIL, 1994).

Nesse contexto, a proposta da Mesa Da Educação Especial à Educação 
Inclusiva: histórias da formação de professores em Educação Matemática foi a de 

8 Essa possibilidade de operar a partir da Hermenêutica de Profundidade foi aventada 
em conferência durante o Seminário Nacional de História da Matemática, ocorrido em 
Natal, no ano de 2015. 
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colaborar com a discussão acerca da história da educação matemática inclusiva 
no Brasil, partindo de análises sobre como no país se chegou à ideia de inclu-
são, em termos educacionais. Trata-se, portanto, de um exemplo significativo 
de História do Presente, a ser realçado como uma dentre as várias atualiza-
ções no campo da História da Educação Matemática e da diversidade temática 
proposta pelo ENAPHEM. Para tanto, a Mesa é estruturada a partir de três 
propostas de discussão: i) Educação Inclusiva e Formação de Professores: algu-
mas histórias na Educação Matemática, de Ivete Maria Baraldi; ii)Da Educação 
Especial à Educação Inclusiva: aspectos de uma pesquisa sobre a formação de 
professores visando à educação matemática inclusiva, de Fernanda Malinoski 
Coelho da Rosa e Ivete Maria Baraldi; iii) Educação Matemática Inclusiva e 
formação de professores: algumas manutenções e alterações nos últimos anos, 
de Érica Aparecida Capasio Rosa e Ivete Maria Baraldi; e iv) Observações 
Preliminares sobre o Percurso Histórico da Licenciatura em Matemática da 
Universidade Federal Fluminense: da lógica matemática ao cálculo e à educação 
matemática inclusiva, de Ana Kaleff e Fernanda Malinosky Coelho da Rosa.

Essa Mesa discute como se deram, na história do país, as alterações de 
paradigmas em relação às pessoas com deficiência e como isso se refletiu na 
escola, de um modo geral e, na educação matemática, em particular. Nesse 
sentido, apresentam duas pesquisas que apontam para realidades do ensino 
básico e superior quanto às alterações e manutenções em termos de siste-
mas de ensino e formação de professores (de matemática), conforme o que 
foi sendo, no decorrer dos tempos, previsto por lei ao tratamento de pessoas 
com deficiências9. Ponderando que a partir da Declaração de Salamanca o país 
precisou garantir a orientação dos sistemas de ensino, de modo a favorecer a 
formação de professores, bem como de outros profissionais da educação, para 
o atendimento educacional especializado de modo que a inclusão escolar se 
efetivasse, as proponentes da Mesa iniciam uma discussão para a compreensão 

9 Ana Maria R. M. Kaleff e Fernanda M. C. da Rosa discutem a evolução das mudan-
ças curriculares do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal 
Fluminense (Niterói-RJ), desde a criação desse curso (1949) até a modificação e im-
plantação do currículo em 2008, visando mostrar a trajetória da inclusão, na sua grade 
curricular, de disciplinas relacionadas à Lógica Matemática, ao Cálculo Diferencial e 
Integral, à Educação Matemática e à Educação Inclusiva. Já Fernanda M. C. da Rosa e 
Ivete M. Baraldi discutem sobre formas como professores se aproximam da educação in-
clusiva (de alunos com deficiência visual) e a percebem em seu processo de formação, 
a partir da análise de memoriais de formação de professores que tiveram sua formação 
no estado do Rio de Janeiro, variando entre meados da década de 1980 até 2000. 
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sobre as manutenções e alterações nas políticas públicas de formação de pro-
fessores após 199410.

A discussão a partir das pesquisas das proponentes da Mesa é consonante 
com as de Damasceno (2006) ao indicarem que, embora as leis tenham sido 
gradativamente elaboradas com a intenção de transformar a escola exclusiva a 
partir da perspectiva de inclusão, a formação inicial de professores (de mate-
mática) não teve, legalmente, alterações significativas nesses últimos anos, de 
modo que a inclusão se efetivasse nas escolas. Parafraseando Garnica (2014, 
p. 53), da alteração de escalas – nesse caso, de algumas escolas e universidades 
cariocas e campineiras ao sistema educacional brasileiro – nos ficam ingre-
dientes que operam como descortinadores potenciais de situações nas quais o 
professor de matemática se vê envolvido. 

As discussões provocadas nesta/por esta Mesa apontam para outras pro-
blematizações, como a de investigar quais aspectos da operação historiográfica 
dada a partir de narrativas escritas (memoriais de formação) redimensionam 
o trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela metodologia História Oral, 
para a discussão sobre as manutenções e alterações nas políticas públicas de 
formação de professores. Também, se, em meados dos anos de 1990, as escolas 
precisaram aprender a lidar com a nova demanda, a de “necessidades educa-
tivas especiais”, de que modo os agentes educativos nela inseridos (dirigentes, 
professores, entre outros) mobilizaram-se (ou não), em suas ações, para aten-
der à perspectiva de inclusão prevista na legislação? 

***
Segundo Bastos (2007, p. 167), a imprensa pedagógica, ou seja,

Jornais, boletins, revistas, magazines – feitas por professores para professo-
res, feitas para alunos por seus pares ou professores, feitas pelo Estado ou 
outras instituições como sindicatos, partidos políticos, associações de classe, 
Igrejas – contêm e oferecem muitas perspectivas para a compreensão da his-
tória da educação e do ensino. Sua análise possibilita avaliar a política das 

10 Além das propostas citadas na nota anterior, que também analisam esse aspecto, Ivete 
Maria Baraldi e Érica Ap. C. Rosa, Ivete M. Baraldi e Érica Ap. C. Rosa, discutem como, 
em termos de políticas públicas, a Secretaria Municipal de Educação de Campinas se 
adequou, no que tange à formação de professores (de Matemática) aos paradigmas 
de uma educação na perspectiva inclusiva, a partir da análise da legislação municipal 
e de entrevistas com professores que trabalham em tal rede, alguns dos quais desde a 
década de 1985.
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organizações, as preocupações sociais, os antagonismos e as filiações ideoló-
gicas, além das práticas educativas e escolares.

Embora Brito e Miorim (2012) tenham apontando um crescente uso 
das revistas e periódicos científicos como fontes privilegiadas em investiga-
ções no campo da História da Educação Matemática, no livro resultante do I 
ENAPHEM, Borges (2014) indicou um uso tímido dessas fontes nas pesqui-
sas apresentadas naquele evento. Do rol de trabalhos publicados nos Anais da 
primeira edição do ENAPHEM, segundo a autora, dezoito abordaram revistas 
pedagógicas e apenas três deles tomaram a revista como fonte privilegiada no 
desenvolvimento das investigações referidas. A autora atribuiu esse uso tímido 
à escassez de exemplares encontrados em bibliotecas e arquivos do país, sobre-
tudo da área da Educação Matemática; além disso, afirma que raramente é 
possível encontrar todos os números ou uma sequência de números de um 
periódico. 

Considerando esse uso inicial de jornais e revistas como fontes privilegia-
das em pesquisas da área e a inexistência de discussões sistemáticas que abor-
dem métodos de uso desses materiais, a Mesa Pesquisas em jornais e revistas: 
possibilidades para a História da Educação Matemática apresentou e discutiu 
três abordagens para a pesquisa com esses materiais: i) Os Anais da Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz: fonte de pesquisa, de Arlete de Jesus 
Brito; ii) Atualidades Pedagógicas, Aula Maior e Edart: a divulgação de livros 
didáticos de matemática no Brasil, de Maria Ângela Miorim; iii) Jornais e revis-
tas como fontes privilegiadas na construção de um ato narrativo: investigando 
as práticas mobilizadoras de cultura aritmética que teriam sido realizadas na 
Escola Normal da Província do Rio de Janeiro 1868 a 1889, de Kátia Sebastiana 
Carvalho dos Santos Farias.

A Mesa apresenta, por meio de pesquisas históricas específicas, três abor-
dagens teórico-metodológicas para a análise de jornais e revistas como fontes 
documentais privilegiadas em uma operação historiográfica. A primeira delas 
concebe, utiliza e apresenta periódicos científicos como fornecedores de tes-
temunhos na investigação sobre história do ensino de Matemática, bem como 
veículo de circulação do conhecimento matemático, em determinado período. 
A segunda apresenta e discute estruturas e discursos de revistas pedagógicas 
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como estratégias11 de editoras para valorizar e vender seus livros didáticos. Já a 
terceira abordagem, inspirada na filosofia de Ludwig Wittgenstein e na noção 
de desconstrução de Jacques Derrida, apresenta e discute jornais e revistas 
como fontes de investigação de práticas mobilizadoras de cultura matemática. 

As discussões provocadas nesta/por esta Mesa apontam para outras pro-
blematizações, como a de investigar quais aspectos da investigação em jornais 
e revistas, sob cada uma das abordagens discutidas, redimensionam as inves-
tigações que já vinham sendo desenvolvidas no campo por meio de outras 
fontes, no que se refere à história do ensino de matemática; à ampliação, espe-
cialização e internacionalização do mercado editorial brasileiro na produção 
de livros didáticos, relacionadas à ampliação de matrículas nas escolas e às 
alianças políticas instituídas pelo país com organizações internacionais nas 
décadas de 1950 a 1970; bem como às práticas mobilizadoras de cultura mate-
mática ou, mais especificamente, às orientações metodológicas para o ensino 
de matemática.

***
Em Ricoeur (2000) e Bolívar, Domingo e Fernández (2002) a narrativa 

é uma reconstrução da experiência, esta incomunicável como experienciada; 
nela, num processo reflexivo, se atribui significado ao vivido. Ainda, para 
Ricoeur (2010, p. 9) “o tempo se torna humano na medida em que está arti-
culado de maneira narrativa; em contraposição, a narrativa é significativa na 
medida em que desenha as características da experiência temporal”.

Embora, no campo da Educação Matemática, as pesquisas que aproxi-
mam o tema das narrativas ao tema da formação de professores vinculem-
-se, por terem como central o interesse pela experiência humana, nem todas 
elas realçam ou valorizam explicitamente a dimensão histórica. A proposta da 
Mesa Conexões possíveis entre narrativas, formação de professores e histórias 
da educação matemática indica que, em vista do caráter temporal das narra-
tivas, como ressaltado por Ricoeur (2000), a dimensão histórica está inevita-
velmente presente em todas as pesquisas que tematizam as narrativas, mesmo 
que isso não esteja nelas explicitado ou valorizado (como afirma Maria Laura 
Magalhães Gomes).

11 No sentido certeauniano.
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A proposta desta Mesa foi a de realçar e valorizar a dimensão histórica 
em pesquisas que envolvem narrativas sobre/na/para a formação de profes-
sores, bem como explicitar (e ressaltar) as potencialidades dos vínculos entre 
narrativas, formação de professores e histórias da educação matemática. Nessa 
direção, a atividade foi organizada a partir de quatro propostas de discussão: i) 
Narrativas Autobiográficas e História da Educação Matemática na Formação de 
Professores a Distância, de Maria Laura Magalhães Gomes, ii) O rádio e o ensino 
de Matemática: apontamentos sobre o Projeto Minerva e as múltiplas matemá-
ticas articuladas, de Thiago Pedro Pinto; iii) Mapear a Formação de Professores 
de Matemática no Brasil: uma proposta, alguns exercícios de Marcelo Bezerra 
de Morais e Antonio Vicente Marafioti Garnica; iv) Conectando Formação 
de Professores e Narrativas: uma história possível sobre a disciplina Política 
Educacional Brasileira no curso de Licenciatura em Matemática da Unesp/Rio 
Claro, de Vinícius Sanches Tizzo.

Ressaltam-se, assim, como potencialidades dos vínculos entre os três 
aspectos em destaque por essa Mesa: que o trabalho com a leitura e produ-
ção de textos (auto)biográficos na/para a formação inicial de professores de 
matemática permite problematizar concepções de matemática e de ensino 
de matemática, passadas e presentes, no âmbito da formação de professores, 
bem como constitui-se como um caminho de inscrição do percurso pessoal e 
profissional do futuro professor na História; a produção de narrativas sobre o 
ensino da matemática no Brasil, em pesquisas do campo, permite redimencio-
nar a problematização sobre a matemática e a educação matemática no âmbito 
da formação de professores; a pesquisa envolvendo mapeamento/cartografia 
da história da formação de professores de matemática no Brasil, fundamen-
tada na História Oral tanto sob o ponto de vista histórico como metodológico, 
tem possibilitado descentralizações, alterações de escalas, formas alternativas 
de registro narrativo e, com isso, compreensões que trazem consigo significa-
dos de experiências sobre um passado presentificado.

As discussões provocadas nesta/por esta Mesa apontam para outras pro-
blematizações sobre os modos como a gama de narrativas já produzidas em 
pesquisas sobre história da educação matemática brasileira pode ser acessada 
e mobilizada por formadores em processos voltados à formação de professo-
res. Ao que parece, faz-se necessário pensar em uma sistematização que orga-
nize essa produção de modo a facilitar o acesso ou divulgação dos temas nelas 
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discutidos, para que seja possível problematizar essa produção em processos 
formativos. 

Algumas (outras) considerações
As mesas, embora tematizem problematizações, se estruturam em torno 

de estabilidades, ainda que provisórias, propondo direcionamentos e, como 
indicado no título de vários dos textos que as compõem, possibilidades de 
investigação em História da Educação Matemática. Essas estabilidades são 
necessárias para que se possa caminhar, mas a transitoriedade fica marcada 
pelo não encerramento das discussões propostas que, também na coletivi-
dade, apontam para a existência de fontes centrais e marginais na História da 
Educação Matemática; para uma Matemática que por vezes se mostra a-polí-
tica, neutra e sem grandes enfrentamentos; para teorias e práticas ainda muito 
distantes (como no caso da inclusão), mas também para outras abordagens 
que efetivamente têm operado nos campos da pesquisa e do ensino, princi-
palmente naquele voltado à formação de professores (como no caso das nar-
rativas); para o modo como propostas pedagógicas transitam entre diferentes 
perspectivas teórico-metodológicas; para um adendo necessário a uma das 
perspectivas apontadas no início desse texto de que um documento só res-
ponde se interrogado, para a ideia de que, por vezes, mesmo interrogado, o 
que ele tem a dizer é um não-dizer (como no caso da ditadura militar), entre 
outros, mas, principalmente, para a perspectiva, anunciada por Clareto, de que 
a busca deve ser trilhada na direção de um conhecer e não de um reconhecer.

O direcionamento dado a este texto não é o de apontar possíveis falhas ou 
lacunas nos trabalhos apresentados, isso não seria possível ou desejável. A ideia 
é perceber como essas mesas constituíram-se como espaços de problematiza-
ção e como, nesse viés, potencializam outros movimentos dessa natureza em 
direções notadas ou não, exploradas ou não pelos autores e componentes das 
mesas-redondas do II ENAPHEM. Trata-se de compreender (segundo Bujes, 
2007) que para continuar a investigar, refletir, por vezes é necessário questio-
nar se se pode ver diferente do que se vê, pensar diferente do que se pensa.
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Considerações Iniciais

A produção de pesquisa em História da Educação Matemática tem crescido 
significativamente nos últimos anos. Pesquisadores têm focado temas dis-
tintos, seguindo fundamentações diversificadas em abordagens profícuas 
e criativas. Os trabalhos de investigação nessa área têm sido realizados em 
várias instituições espalhadas pelo país. Edições temáticas sobre História 
da Educação Matemática têm sido produzidas por conceituados periódicos 
nacionais e internacionais e, além dos inúmeros grupos de pesquisa brasileiros 
já consolidados, há muitos grupos que, embora criados mais recentemente, já 
apresentam produção consistente (ANAIS DO 2O ENAPHEM, 2014, p. 03).

7
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A citação supracitada abre as 1285 páginas dos Anais do 2o ENAPHEM. 
Parece ser consenso a emergência e consolidação de pesquisas em história da 
educação matemática, evidenciada pelo número crescente de produções nesta 
perspectiva. O Encontro Nacional de Pesquisas em História da Educação 
Matemática, em sua segunda edição, sediado em Bauru/SP, é mais uma ação 
que reitera a configuração de uma área de investigação. Isto posto, nosso inte-
resse, no presente capítulo, está em conhecer mais a fundo o contexto em que 
se insere a produção descrita de maneira ampla e generalizada. As indagações 
que norteiam as análises apresentadas são: em quais “instituições espalhadas 
pelo país” são realizados os trabalhos?, quais os “temas distintos” tratados?, 
quais períodos históricos são privilegiados?, quais as “fundamentações diver-
sificadas em abordagens profícuas e criativas”?, quais os “grupos de pesquisas 
consolidados”? Ou seja, busca-se estudar tal diversidade analiticamente. 

Dessa maneira, o capítulo tem como objetivo traçar um mapeamento dos 
trabalhos apresentados nas sessões coordenadas do II ENAPHEM. Garnica 
(2013) salienta que a elaboração de mapas ou fazeres da cartografia são proces-
sos que vêm sendo empregados em muitos trabalhos científicos, com entendi-
mentos e usos múltiplos:

A metáfora dos mapas – e, por extensão, dos fazeres da cartografia – tem 
servido a inúmeras propostas. São já usuais nos trabalhos sobre Ensino 
de Ciências e Matemática os mapas conceituais; ancorada na Filosofia de 
Deleuze e Guattari, Sueli Rolnik fala de uma cartografia do desejo ao explo-
rar paisagens psicossociais; alguns vêem a língua como mapa, como afirma 
Nilson Machado; Pierre Levy trata da ideia de espaço como um “sistema de 
relações de proximidade”, ancorado numa noção ampliada – simbólica – de 
cartografia; Boaventura de Souza Santos trata de uma cartografia simbólica 
do Direito, das Representações Sociais. São muitos e variados os exemplos 
(GARNICA, 2013, p. 37).

Diferentemente dos autores destacados por Garnica, o entendimento 
que adota-se para o termo “mapear”, para este estudo, é o de construir uma 
representação, entre outras possíveis, do conjunto de trabalhos apresentados 
como Sessões Coordenadas durante o II ENAPHEM. Entende-se o conceito 
de representação como uma apreensão do real que “permite vincular estrei-
tamente as posições e as relações sociais com a maneira como os indivíduos 
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e os grupos se percebem e percebem os demais” (CHARTIER, 2010, p. 49). 
Pretende-se compreender como os trabalhos das sessões coordenadas foram 
produzidos, construindo uma representação de um evento que já foi e não é 
mais, a partir de uma parcela dos trabalhos publicados nos Anais desse evento. 
Inventário de dados estatísticos, construção e análise de gráficos, cotejamentos 
com a primeira edição do encontro, levantamento de hipóteses e de tendências 
das pesquisas de história da educação matemática são os ingredientes deste 
mapeamento.

Um primeiro momento do nosso estudo centra-se na leitura de todos os 
textos das sessões coordenadas e na produção de um quadro síntese a partir 
de categorias que julgamos relevantes para responder às questões norteadoras 
do capítulo: título do trabalho, instituição dos autores, formação dos autores 
(graduandos, mestrandos, doutorandos, docentes e livres-docentes), nível 
da pesquisa (iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado, 
doutorado, pós-doutorado), a menção (ou não) de financiamento, estágio do 
trabalho (inicial, em andamento ou final), temática, periodização do estudo, 
fontes utilizadas, regiões investigadas e os teóricos referenciados. 

Vale considerar que no site do evento consta a aprovação de setenta e oito 
trabalhos distribuídos em três sessões coordenadas, entretanto, quatro1 deles 
não foram apresentados e, em decorrência disso, não estão disponíveis nos 
Anais do II ENAPHEM. Assim, o número total de trabalhos considerados no 
estudo é de setenta e quatro. As sessões coordenadas reuniram três ou quatro 
trabalhos numa mesma sala, apresentados em blocos, e contaram com a pre-
sença de um comentador, convidado pela comissão organizadora. Ressalta-se 
ainda que os comentadores produziram um texto – também publicados nos 
Anais – para cada bloco, mas esses não foram objeto de análise neste capítulo. 

1 Os trabalhos não apresentados são: “O que empurra a roda da história? Possibilidades 
de uma história do saber educação matemática em uma orientação foucaultiana”, de 
Filipe Santos Fernandes, da Sessão 1; “O desenho geométrico como disciplina escolar 
no Rio de Janeiro: uma história de 1890 a 1964”, de Jorge Alexandre dos Santos Gaspar 
e Lucia Maria Aversa Villela, da Sessão 2 e “Normalistas das Minas Gerais nas primeiras 
décadas da Primeira República: um estudo sobre a presença do desenho como saber 
integrante da formação”, de Maria Cristina Araújo de Oliveira e Eder Quintão Lisboa, e 
“Melhor fechar as escolas: um olhar histórico e atual para a proposta de trabalho com 
projetos” de Denival Biotto Filho, da sessão 3.
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Quem são os autores das sessões coordenadas?
Mapear os setenta e quatro trabalhos das sessões coordenadas exige um 

olhar focalizado em algumas características de quem os redige. Certeau (2011) 
considera que a pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção 
social, econômica, política e cultural, compromete-se com um meio de elabo-
ração circunscrito por determinações próprias, como uma profissão liberal, 
uma categoria de letrados etc. Neste sentido, realizamos uma análise estatística 
da autoria desses trabalhos, com vistas a fornecer informações que permitam 
inferir mais especificamente sobre o perfil dos autores das sessões coordena-
das do II ENAPHEM a partir dos trabalhos por eles difundidos.

Dos artigos disponibilizados nos Anais do evento e analisados neste capí-
tulo, vinte e quatro possuem um único autor, quarenta e cinco trabalhos são 
escritos por dois autores e somente cinco trabalhos elaborados por três autores 
ou mais. Assim obtivemos, na realidade, cento e trinta e uma autorias, consi-
derando que em certos casos elas se repetem. Prevalecem os trabalhos com 
dois autores, cerca de 60%, o que permite diferentes interpretações. De um 
lado, pode revelar tendência de estabelecimento de parcerias de natureza cola-
borativa de uma produção conjunta, e de outra parte, indicação resultante de 
políticas de pressão pela produção por parte de programas de pós-graduação 
e de agências de fomento.

Em relação a esses dados, torna-se interessante ressaltar a identificação 
dos autores, conforme a Tabela 1:

Tabela 1 – Identificação dos autores

Identificação Quantidade de autores
Graduandos 5
Mestrandos 25
Doutorandos 23
Docentes de Universidades 64
Livre-docente ou doutor ou mestre 6
Outros 4
Docentes da rede básica 4

Fonte: próprios autores.

As informações da Tabela 1 são computadas de acordo com a identi-
ficação dos próprios autores nos Anais do evento. Assim, as categorias não 
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são obrigatoriamente excludentes, por exemplo, certamente os docentes de 
Universidades são doutores ou mestres, no entanto o número de sessenta e 
quatro autores é obtido por aqueles que apenas se identificaram como docen-
tes de Universidades. Nos casos de dupla identificação, como aluno de pós-
-graduação e docente, opta-se por considerar a identificação de aluno.

De todo modo, os sessenta e quatro docentes que produzem trabalhos do 
II ENAPHEM distribuem-se em Universidades Estaduais, Federais, Privadas 
e Institutos Superiores de Ensino, sendo que 48,8% deles possuem autoria ou 
coautoria de docentes universitários. No lado oposto, somente 5% são docen-
tes da rede básica, dados estes que reiteram a característica do evento, como 
discussão e difusão de produções de pesquisas em história da educação mate-
mática, revelando a estreita relação

entre o ENAPHEM e o campo da pesquisa, ou seja, entende-se que o Encontro 
caracteriza-se – ou que, pelo menos, nessa edição do Encontro isso ficou 
patente – mais claramente como um evento de e para pesquisadores, ao con-
trário do que ocorre com outros eventos da Educação Matemática brasileira 
onde há atividades gerais, voltadas a professores em exercício, por exemplo 
(ANAIS DO 2O ENAPHEM, 2014, p. 06).

Outro aspecto em destaque na Tabela 1 diz respeito à presença expres-
siva de mestrandos e doutorandos na elaboração dos trabalhos, o que indica a 
adesão de alunos de programas de pós-graduação do país ao II ENAPHEM. É 
interessante salientar a importância do encontro como espaço de divulgação, 
trocas e debates de pesquisas em andamento e de integração entre alunos de 
pós-graduação e docentes visto que, no conjunto de trabalhos de mestrandos e 
doutorandos, 65% deles escrevem em coautoria com docentes, provavelmente 
seus respectivos orientadores.

Segundo os Anais do evento, 33% do total de participantes têm título de 
doutor, 23% são pesquisadores cursando mestrado, 29% cursando doutorado e 
somente 15% são graduandos. Tais porcentagens estabelecem um contraponto 
com relação aos alunos de graduação, mais evidenciado ainda por somente 
cinco trabalhos serem apresentados por tais alunos, representando 3,8% dos 
trabalhos nas sessões coordenadas do II ENAPHEM, referentes à conclusão 
de curso, trabalho final de disciplina ou iniciação científica. Este último dado 
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é revelador de negligência com a iniciação à pesquisa no campo da história 
da educação matemática durante a graduação, ainda mais considerando o 
número expressivo de docentes universitários. Indica distanciamento entre 
pesquisa e formação docente e neste sentido merece atenção no processo de 
fortalecimento de uma área de investigação.

De que lugar falam os autores das sessões coordenadas?
De Certeau (2011) discute os efeitos, na prática dos historiadores, do 

lugar social onde eles exercem suas atividades de pesquisa:

Antes de saber o que a história diz sobre a sociedade, é necessário saber como 
funciona dentro dela. Essa instituição se inscreve num complexo que lhe per-
mite apenas um tipo de produção e lhe proíbe outros. Tal é a dupla função do 
lugar. Ele torna possíveis certas pesquisas em função de conjunturas e pro-
blemáticas comuns. Mas torna outras impossíveis; exclui do discurso tudo 
aquilo que é a sua condição num momento dado; representa o papel de uma 
censura com relação aos postulados presentes (sociais, econômicos, políticos) 
na análise (DE CERTEAU, 2011, p. 63).

Retoma-se os cento e trinta e um autores e indaga-se o lugar de onde eles 
falam, quais as Instituições de pertencimento? Quais são os estados em que 
as condições permitiram a produção dessas pesquisas? De outra parte, faz-se 
necessário considerar que o II ENAPHEM acontece no interior do estado de 
São Paulo, e como esperada, a maior concentração de pesquisadores presentes 
é de paulistas, pela proximidade geográfica.
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Gráfico 1 – Mapa dos autores por estado

Fonte: próprios autores.

O Gráfico 1 permite identificar a presença de autores na maioria dos esta-
dos brasileiros, todas as regiões são contempladas. Considerando que o evento 
encontra-se em sua segunda edição e aborda temática específica, a diversidade 
de lugares representados é relevante e reitera o prestígio do evento. 

E quais os estados não presentes? Aqueles que precisam ser chamados 
a integrar o evento na próxima edição. Eles se encontram na região norte 
(Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Tocantins) e na região nordeste brasi-
leira (Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Paraíba). Torna-se importante 
ressaltar que Tocantins, Paraíba e Maranhão tiveram participantes no evento, 
porém não na autoria de trabalhos apresentados nas sessões coordenadas. 
Considera-se também que apesar de Ceará não estar representado, um dos 
trabalhos, de autoria de doutorando da UFSCar, é contabilizado como sendo 
de São Paulo, embora o autor seja também docente na Universidade Estadual 
Vale do Acaraú, no Ceará.

De outra parte, o maior número de autores desse II ENAPHEM advém do 
território sudeste brasileiro, seguidos pelas regiões sul, nordeste, centro-oeste 
e, por fim, norte. A centralização dos trabalhos encontra-se nos estados de São 
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Paulo e Minas Gerais, seguida em terceiro lugar do estado do Rio Grande do 
Norte. Certamente tal configuração liga-se à liderança dos programas de pós-
-graduação nesses estados. Em São Paulo, as Instituições que viabilizam a pro-
dução são: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
Universidade Federal do ABC (UFABC) e Universidade Anhanguera de São 
Paulo (UNIAN); em Minas Gerais, participam a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Universidade do Vale do Sapucaí (Univas); e, 
no estado do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN).

No que diz respeito às Instituições, dentre o conjunto de mestrandos e 
de doutorandos das sessões coordenadas, a liderança em número de trabalhos 
aponta para a UNESP2, instituição-sede do evento, e em seguida, com a mesma 
quantidade de trabalhos, constam UNIAN, UFMG, UFMS.

Entretanto, a presença significativa de trabalhos vinculados às 
Universidades e Programas de Pós-Graduação não parece ter implicação direta 
no que diz respeito ao financiamento das pesquisas. Somente oito trabalhos 
fazem referência aos órgãos de fomento. A grande maioria das comunicações 
(92,9%) apresentadas nas sessões coordenadas, incluindo a expressiva parti-
cipação de mestrandos e doutorandos, não explicita vínculo com agências de 
fomento. Parece-nos uma situação contraditória, tendo em vista as inúmeras 
bolsas de pesquisa que apoiam os programas de pós-graduação.

Nos anais do II ENAPHEM é possível identificar que os estados de SP, 
MG, PR, MS, RJ, RN, RS, BA, SC e SE, nessa ordem, indicam a listagem de 
participantes do evento em ordem decrescente, porém a liderança das produ-
ções das sessões coordenadas segue outra ordem, SP, MG, RN, PR-SC, BA-MS, 
RS e DF-SE-MT-PA. As alterações significativas dizem respeito aos estados de 
RN, BA e SC, que sobem de posição na participação das sessões coordenadas, 
comparativamente ao evento em geral, e o estado do RJ, que ocupa a quinta 

2 A UNESP foi criada em 1976 e hoje a instituição conta com 34 unidades em 24 cidades, 
sendo 22 no Interior; uma na Capital do Estado, São Paulo; e uma no Litoral Paulista, em 
São Vicente. No II ENAPHEM foram contabilizadas autorias participantes das cidades de 
Bauru (cidade sede do evento) e Rio Claro.
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posição na participação e, no entanto, não consta entre os dez primeiros esta-
dos das sessões coordenadas.

Para finalizar a análise dos lugares onde são produzidos os trabalhos das 
sessões coordenadas do II ENAPHEM, vale, uma vez mais, considerar o cará-
ter do evento de compartilhamento e circulação de pesquisas em desenvolvi-
mento, em especial pela grande maioria de autores vinculados aos programas 
de pós-graduação de pesquisas em história da educação matemática. Entre 
os setenta e quatro trabalhos apresentados, 48% deles são considerados em 
desenvolvimento, com resultados parciais, 27% de pesquisas iniciais e 25% são 
relativos a investigações finalizadas. Em síntese, o espaço das sessões coorde-
nadas configura-se como apresentação e discussão de estudos em andamento.

Quais os níveis de ensino estudados? Quais as 
temáticas investigadas nas sessões coordenadas?

Realizada uma caracterização dos autores e dos lugares em que as pesqui-
sas são produzidas, busca-se conhecer sobre as temáticas de investigação, de 
quais níveis de ensino elas tratam.

O Gráfico 2 é construído a partir do levantamento dos níveis de ensino 
abordados nos textos das sessões coordenadas. Utiliza-se as mesmas nomen-
claturas presentes nos trabalhos, que se alteram nos diferentes momentos 
históricos. Por exemplo, ensino ginasial e ensino de 1o grau podem eventual-
mente tratar do mesmo segmento, mas a designação já revela que os períodos 
dos estudos são distintos.

Muitos textos não explicitam o nível de ensino investigado, alguns deles 
por não abordarem, especificamente, de um ou outro nível (esse é o caso, 
por exemplo, do artigo “A História da Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática no Rio Grande do Norte”), esses trabalhos são identificados na 
categoria “Outros”.
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Gráfico 2 – Níveis de ensino

Fonte: próprios autores.

Entre as muitas possibilidades de leitura e análise do Gráfico 2, opta-
mos por discutir os dois extremos: os níveis de ensino pouco investigados, 
com 1,35% (que corresponde a apenas um trabalho apresentado), e os níveis 
mais abordados, com 21,62%. Na ponta inferior, destacam-se os estudos sobre 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino comercial e ensino técnico, que por 
um lado podem ser configurados como trabalhos de temática isolada, mas, de 
outra parte, permitem serem agrupados em uma modalidade específica, aquela 
da história do ensino de matemática em cursos não regulares, como os cursos 
de habilitação profissional (comercial e técnico) ou com especificidades, como 
o EJA. De todo modo, eles se fazem presentes e representam a emergência de 
estudos que se voltam para novos segmentos de ensino além da educação básica. 

Uma possível leitura sobre as modalidades é que os estudos sobre história 
da educação matemática iniciam suas investigações nas categorias ditas “clás-
sicas” de escolaridade, como ensino primário, secundário, superior, e somente 
num segundo momento, começa (por isso em um número ainda reduzido) 
a ser objeto de interesse pelos pesquisadores as diferentes possibilidades da 
educação escolar brasileira. 

Na ponta superior, duas categorias chamam a atenção: ensino primário 
e formação de professores, ambos com dezesseis trabalhos cada. Agrupados, 
eles representam 43,24% dos trabalhos apresentados nas sessões coordenadas 
do II ENAPHEM, um número expressivo.
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Uma possível justificativa para a predominância de trabalhos sobre os 
níveis de Ensino Primário e a Formação de professores pode estar atrelada ao 
desenvolvimento de dois projetos de dimensão nacional. 

Ensino primário é a temática geral do projeto “A constituição dos sabe-
res elementares matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso 
primário em perspectiva histórico-comparativa. 1890-1970”3, em desenvolvi-
mento pelo GHEMAT4 desde 2012, sob a 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 tema do projeto “Mapeamento da 
Formação e Atuação de Professores de Matemática no Brasil” 5, em desenvol-
vimento pelo GHOEM6, desde 2002, sob a coordenação de Vicente Garnica, 

3 O projeto “A constituição dos saberes elementares matemáticos: a Aritmética, a 
Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva histórico-comparativa. 1890-
1970” reúne pesquisadores doutores de dezesseis estados brasileiros com o fim de ela-
boração de uma investigação histórico-comparativa. A temática de estudo refere-se à 
análise da trajetória de constituição dos saberes elementares matemáticos (a Aritmética, 
a Geometria e o Desenho) presentes no curso primário de diferentes regiões brasileiras 
desde o período de criação do modelo grupo escolar até a sua extinção a partir da 
criação da escola obrigatória de oito anos. Este projeto nutre-se de experiência anterior, 
obtida com o desenvolvimento de estudos histórico-comparativos entre Brasil e Portugal 
e apoio da CAPES e do GRICES (2006-2010), e busca consolidar uma rede nacional de 
pesquisadores interessados na produção de uma história glocal da educação mate-
mática. A pesquisa orienta-se pelas seguintes questões: Que trajetórias de constituição 
tiveram a Aritmética, a Geometria e o Desenho para os primeiros anos escolares? 

 (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797642D0) 
4 O GHEMAT – Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil –, criado 

no ano de 2000, é cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, e possui 
como líderes os professores Neuza Bertoni Pinto (PUC-PR) e Wagner Rodrigues Valente 
(UNIFESP – Campus Guarulhos). Formado por 34 pesquisadores e 71 estudantes (dentre 
doutorandos, mestrandos e alunos de graduação). O grupo se destaca pelo desenvol-
vimento coletivo de projetos temáticos de pesquisa sobre história da educação ma-
temática e possui o objetivo de desenvolver pesquisas na busca de compreensão do 
ensino da matemática, da formação de professores de matemática e do processo de 
constituição da matemática escolar (COSTA, 2015).

5 O projeto “Mapeamento da Formação e Atuação de Professores de Matemática no 
Brasil” visa constituir um mapa de “movimentação” da formação de professores no país, 
suas concepções e suas práticas. Inscrevem-se nessa linha de pesquisa trabalhos que 
operam a partir de vários acervos, principalmente aqueles compostos de fontes escritas 
específicas (livros didáticos, materiais de referência, legislações, biografias e autobio-
grafias etc) e fontes orais. Deste projeto, historiográfico e de amplo espectro, participam 
trabalhos e pesquisadores de todos os demais projetos do Grupo de Pesquisa, o GHOEM.

 (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786248T9)
6 O GHOEM – Grupo História Oral e Educação Matemática, criado em 2002, é um grupo 

multi-institucional, agregando pesquisadores da UNESP e da FUNDEC (São Paulo), UFMS 
(Mato Grosso do Sul), IFMA (Maranhão), UFPB (Paraíba), UFMG e UFU (Minas Gerais), UFRN 
(Rio Grande do Norte), FURB (Santa Catarina), UFPR e UEM (Paraná) dentre outras univer-
sidades e instituições que dedicam suas pesquisas à Educação Matemática.
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envolvendo também cerca de dezesseis pesquisadores de diferentes estados 
brasileiros. É preciso igualmente destacar que os coordenadores desses dois 
projetos de espectro nacional são os coordenadores do II ENAPHEM, o que 
corrobora para o destaque das categorias.

A indagação que fica em aberto a partir de tais considerações é em que 
medida a existência de projetos amplos e nacionais contribuiu como motor 
promissor e de grande impulso para o crescimento das pesquisas na área, 
assim como a organização de um evento com a especificidade da história da 
educação matemática.

Quais os períodos analisados? Quais conteúdos 
se destacam nas investigações?

Identificar os períodos históricos mais representativos nos trabalhos das 
sessões coordenadas do II ENAPHEM permite compreender quais movimen-
tos históricos são enfatizados, se há períodos pouco investigados, se os estudos 
são de longa ou curta duração, entre outras questões.

O Gráfico 3 é construído contabilizando o período de tempo considerado 
em cada trabalho, com o objetivo de identificar como as pesquisas na história 
da educação matemática configuram-se em relação à duração.

Gráfico 3 – Duração do período investigado nos trabalhos

Fonte: próprios autores.
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Novamente opta-se por identificar e discutir os extremos, estudos de 
longa e curta duração. Estudos de mais de sessenta anos são poucos, somente 
sete trabalhos, muito provavelmente por ser a história da educação matemá-
tica uma área de investigação em formação. Estudos desta natureza, de longa 
duração, em geral, requererem demandas de grande porte, como coleta e orga-
nização de fontes num longo período, referencial teórico que permita analisar 
diferentes momentos, enfim, pesquisadores mais experientes. 

Os trabalhos mais frequentes são aqueles cujo período de investigação 
varia de dez a trinta anos: juntos, eles representam 63,5% das apresentações 
das sessões coordenadas do II ENAPHEM.

Entre os dezoito estudos cuja duração de investigação é de dez anos, dois 
períodos se destacam como mais explorados: (1) metade do século XX, sendo 
dois trabalhos nas décadas de 1930 e 1950 e três na década de 1960, totalizando 
sete trabalhos e (2) estudos mais recentes, da década de 2010, com cinco tra-
balhos, que abordam narrativas de professores, uso da História da Matemática 
como metodologia de ensino na sala de aula e levantamentos de trabalhos, 
apresentados em eventos recentes, sobre formação de professores que ensinam 
matemática.

O conjunto das investigações com duas décadas de duração centram-se 
no século XX, mais especificamente na segunda metade. São apresentados três 
estudos nas décadas de 1930 e 1940 e dois trabalhos em cada um dos inter-
valos distribuídos entre 1950 e 1960; 1960 e 1970; 1970 e 1980; 1980 e 1990. 
Finalmente, os estudos considerando três décadas concentram-se em dois 
períodos, o primeiro de 1960 a 1980, e um segundo, de 1890 a 2000.

Em síntese, pode-se dizer que a maioria dos textos das sessões coorde-
nadas do II ENAPHEM toma o século XX como período mais explorado, e 
novamente, as possibilidades de leitura de tais dados são múltiplas. Uma delas 
pode ser expressa pelas dificuldades de acesso aos documentos mais antigos, 
tendo em vista que as iniciativas de preservação de documentação escolar 
são bem recentes no Brasil. Outra, por abordagem historiográfica específica, 
como exemplo, a história do tempo presente ou ainda por opção metodológica 
particular, como é o caso, da História Oral, que apesar de não desprezar fon-
tes escritas, necessita de relatos e depoimentos sobre o tema investigado. Por 
fim, a temática em questão também interfere no período dos estudos, como 
o estudo sobre a constituição dos cursos de licenciatura em Matemática no 
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Brasil ou ainda do Movimento da Matemática Moderna, que delimitam obri-
gatoriamente o período.

Quais os lugares investigados?
Inicia-se este momento do estudo com um levantamento sobre as regiões 

investigadas, o que indica uma primeira distribuição registrada na Tabela 2:

Tabela 2- Abordagem das regiões

Pesquisas Quantidade
Nível Nacional (Brasil) 11
Mais de um estado brasileiro 2
Um estado brasileiro 51
Fora do País 2
Não Explicita 8

Fonte: próprios autores.

Trabalhos com temáticas inseridas em outros países são minoria, 
somente dois estudos, ambos de doutorandos, um deles com enfoque nos 
Estados Unidos e França, e o outro em Angola. Da mesma forma, apenas dois 
trabalhos abordam vários estados brasileiros, ambos tomam como fonte de 
pesquisa os programas de ensino primário: um deles, de mestrado, investiga 
cinco estados; o outro, de docente de Universidade, aborda sete estados.

Os estudos de âmbito nacional também apresentam baixa representativi-
dade. Dos setenta e quatro trabalhos apresentados nas sessões coordenadas do 
II ENAPHEM, somente onze (14,8%) têm como intenção explorar o panorama 
brasileiro como um todo. O historiador Roger Chartier, conferencista convi-
dado do II ENAPHEM, em seu livro A história ou a leitura do tempo, destaca 
que no ano de 2000, um dos principais temas do XIX Congresso Internacional 
de Ciências Históricas, realizado em Oslo, foi a “global history”:

Essa proposta se baseava em uma série de rejeições: rejeição do marco do 
Estado-Nação que delimita, retrospectivamente, uma entidade social e cultural 
já presente até mesmo antes do seu advento político; rejeição de recortes tradi-
cionais da monografia histórica que as especificidades de uma província, uma 
região ou uma cidade; e, por último, rejeição do enfoque micro-histórico, sus-
peito por haver descuidado dos horizontes distantes (CHARTIER, 2010, p. 53).
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Pode-se dizer que o diagnóstico apontado em 2000 e discutido por 
Chartier não se aplica aqui aos estudos das sessões coordenadas do II 
ENAPHEM. Não há rejeição por estudos explorando regiões ou cidades. Pelo 
contrário, tal configuração de pesquisas é a mais empregada nos trabalhos, 
mais especificamente, em 68,9% do total dos artigos apresentados.

Trabalhos de caráter mais abrangente do ponto de vista da região conside-
rada poderiam ser esperados dos dois projetos nacionais, mencionados ante-
riormente na discussão sobre temas e níveis de ensino. Essa hipótese, porém, 
não é confirmada. Tal observação pode ser justificada pelos projetos estarem 
em desenvolvimento, sem resultados amplos neste momento ou, ainda, pelas 
dificuldades das práticas dos historiadores, apontadas por Chartier:

Essa história em escala muito grande, seja qual for sua definição, propõe uma 
questão difícil para as práticas historiadoras: como conciliar o percurso dos 
espaços e das culturas com as exigências que regem o conhecimento histórico 
desde o século XIX, no mínimo, e que supõem a análise das fontes primá-
rias, o domínio das línguas em que estão escritas e o conhecimento pro-
fundo do contexto no qual se situa todo fenômeno histórico em particular? 
(CHARTIER, 2010, p. 54).

Por razões diversas, o que prevalece nos estudos apresentados nas sessões 
coordenadas do II ENAPHEM são trabalhos relativos a localidades específi-
cas, como se observa no Gráfico 4:
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Gráfico 4 – Número de estudos em cada estado brasileiro

Fonte: próprios autores.

De maneira similar à distribuição dos autores (Gráfico 1), o Gráfico 
4 revela que a grande maioria dos estados é investigada, com todas as regi-
ões contempladas. Os estados que não são objetos de estudo nos trabalhos 
apresentados se concentram no norte (Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e 
Tocantins) e na região nordeste (Maranhão, Piauí e Paraíba).

Na região norte, os estados não estudados correspondem aos mesmos 
que não tiveram participação na autoria dos trabalhos. No nordeste, os estados 
do Ceará e de Pernambuco, apesar de não terem representação como autores 
dos estudos, são investigados. Novamente, percebe-se a existência de estreita 
relação entre a origem do autor e o local investigado.
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A quantidade de trabalhos por estado, registrada no Gráfico 4 indica a 
totalidade de estudos relacionados ao estado em questão. Há, entretanto, algu-
mas diferenciações quanto à abrangência dos estudos: o estado como um todo, 
cidades ou instituições específicas. Os estados mais investigados são MG, SP 
e MT, nesta ordem. Entretanto, a ordem dos autores mais presentes nos tra-
balhos é SP, MG e RN. A presença, neste levantamento, de estados como São 
Paulo e Minas Gerais era esperada e indica que, tendencialmente, a origem 
dos autores está proximamente relacionada com o espaço geográfico estudado 
na investigação. Alteração se percebe no Rio Grande do Norte, que apesar de 
número expressivo de autores, não se configura como estado analisado em 
mesma proporção. 

Outra característica que marca os estudos das sessões diz respeito àque-
les desenvolvidos em localidades específicas, em cidades determinadas, como 
Pelotas, no Rio Grande do Sul; Vitória da Conquista, na Bahia; Betim, em 
Minas Gerais; Cuiabá, em Mato Grosso; e Casa Branca, em São Paulo, entre 
outras. De modo similar, há também pesquisas com foco em instituições, 
como o Grupo Escolar Lauro Muller em Santa Catarina, o Colégio Técnico 
(COLTEC) em Minas Gerais, a UnB em Brasília. Em síntese, estudos com 
recortes pontuais, sejam de um único estado, de cidades e instituições especí-
ficas, que podem revelar enfoque de uma micro-história representam cerca de 
70% dos trabalhos.

Quais as fundamentações teórico-metodológicas 
referenciadas nas sessões coordenadas? 

A questão que motiva a análise sobre as fundamentações teórico-meto-
dológicas é a consideração, apontada nos Anais do evento, de que as pesquisas 
têm seguido “fundamentações diversificadas em abordagens profícuas e criati-
vas”. Infelizmente a presente análise ficará restrita a identificar a diversidade de 
tais fundamentações, sem se aproximar de quão profícuas e criativas elas são, 
já que um estudo de como teóricos e teorias foram mobilizados nos trabalhos 
requereria uma análise paralela, que foge ao escopo deste nosso texto. Assim, a 
Tabela 3 expressa a quantidade de trabalhos e os respectivos teóricos referen-
ciados, mais explicitamente, citados nos estudos. 
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Importante também mencionar que são elencados na tabela somente os 
autores citados em pelo menos cinco trabalhos.

Tabela 3 – Principais Referenciais teóricos adotados

Autor Quantidade
Garnica 13
Chervel 12
Chartier 9
Julia 9
Thompson 6
Valente 6
Le Goff 5
De Certeau 5

Fonte: próprios autores.

Constata-se a partir da Tabela 3 a predominância de três grupos de bases 
teórico-metodológicas: a história cultural, a história oral e a hermenêutica 
de profundidade. O que poderia justificar tal configuração de bases teórico-
-metodológicas? Uma possibilidade é relacionar o crescimento de grupos 
de pesquisa que se identificam, entre outras questões, por adotarem aportes 
metodológicos comuns.

Chervel, Chartier, Julia, Le Goff e De Certeau compõem um conjunto de 
teóricos que conversam entre si na escrita do referencial teórico-metodológica 
da História Cultural. Chartier, grande referência da área, está presente em estu-
dos que discutem não somente materiais impressos como fonte de pesquisa, 
mas também em estudos que mobilizam os conceitos de representação, apro-
priação e de prática em história da educação matemática. Chervel é chamado 
nos trabalhos relacionados à cultura escolar, finalidades e história das discipli-
nas escolares; Julia para abordar e designar a cultura escolar; Le Goff norteia os 
estudos para análise de documentos e a historiografia; e De Certeau é adotado 
para as discussões sobre táticas e estratégias e reorganização dos documentos. 
Assim, torna-se importante mencionar que nos estudos das sessões coorde-
nadas do II ENAPHEM, fica explícita a diversidade de autores considerados 
para o referencial teórico. A depender da problemática investigada, os estudos 
consideram o diálogo entre os autores da história cultural.

Entre os trabalhos que salientam conceitos advindos da história cultural, a 
grande maioria vincula-se ao GHEMAT, grupo já mencionado anteriormente, 
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e que se caracteriza por uma produção com base em uma história cultural da 
educação matemática, entendida como: 

Mesmo correndo sério risco de simplificar em demasia assunto tão complexo, 
cabe a interrogação do que deveria tratar uma tal “história cultural da educa-
ção matemática”. Como resposta – e aqui sim, o risco de reduzir muito o tema 
– poder-se-ia dizer que os estudos históricos culturais da educação matemá-
tica deveriam caracterizar-se pelas pesquisas que intentam saber como histo-
ricamente foram construídas representações sobre os processos de ensino e 
aprendizagem da Matemática e de que modo essas representações passaram 
a ter um significado nas práticas pedagógicas dos professores em seus mais 
diversos contextos e épocas (VALENTE, 2013, p. 37-38).

Antonio Vicente Marafiotti Garnica é o autor mais citado nos estudos das 
sessões coordenadas. Como já dito, ele é o coordenador do GHOEM, grupo 
que teve como intenção inicial reunir pesquisadores interessados na possibi-
lidade de usar a História Oral como recurso metodológico, como descreve a 
pesquisadora Luzia Aparecida de Souza, integrante do grupo:

No que se refere ao trabalho com história oral, esse grupo explicitava, já no 
início de sua formação, uma diversidade de concepções e abordagens. A 
história oral era vista ora como disciplina que tinha como foco de estudo o 
documento oral, ora como técnica que indicava procedimentos na realiza-
ção de entrevista, ora como metodologia que articula procedimentos a uma 
fundamentação teórica que os sustenta (SOUZA, ANAIS do II ENAPHEM, 
2013, p. 72).

Entretanto, as pesquisas desenvolvidas atualmente pelo GHOEM consi-
deram que a história oral

[...] tem sido mobilizada a partir de uma ideia de construção: de fontes 
(considerando uma discussão em historiografia já presente em Marc Bloch, 
2001, de que para haver História não seria preciso existir documentos, mas 
questões), construção da própria ideia da oralidade como fonte (assumindo 
a subjetividade inerente a qualquer ação humana, inclusive a investigativa), 
construção do passado/presente/mundo (a partir das noções de significação 
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e linguagem) e construção de si (que tem sido evidenciada tanto por posturas 
historiográficas quanto pelo trabalho com narrativas) (SOUZA, ANAIS do II 
ENAPHEM, 2013, p. 73).

No terceiro grupo dos referenciais teórico-metodológicos tem-se o soci-
ólogo John Brookshire Thompson com a sistematização da Hermenêutica de 
Profundidade. Fábio Donizeti de Oliveira, membro do GHOEM, discute o 
tema em uma das mesas do II ENAPHEM, em seu trabalho “Hermenêutica de 
Profundidade: um contexto”: 

Embora esta sistematização tenha sido inicialmente relacionada na Educação 
Matemática com a análise de textos escritos, particularmente de textos didá-
ticos, a teoria da intepretação de John B. Thompson, a Hermenêutica de 
Profundidade não tem este enfoque. Thompson mesmo a sistematizou com 
intenções voltadas aos meios de comunicação de massa e suas relações com 
a ideologia e cultura moderna. É necessária tê-la, ainda na esteira de Paul 
Ricoeur, sob a compreensão das formas de manifestação do ser, ou seja, 
sob as formas de existência (humanas ou não) que são, sempre, históricas 
(OLIVEIRA, ANAIS do II ENAPHEM, 2013, p. 102).

Diante do exposto, nota-se que os trabalhos da história da educação 
matemática dialogam com autores da história cultural, da sociologia e outras 
áreas, e vêm fazendo apropriações dessas teorias de modo a embasar a produ-
ção das pesquisas na área. Ressalta-se que os autores computados na tabela não 
são os únicos, muitos outros são mobilizados, porém com menor frequência. 
A diversidade, portanto, se confirma. Entretanto, já é possível aglutinar blo-
cos ou tendências, como os três apontados pela Tabela 3, provavelmente pelas 
opções teórico-metodológicas dos grupos de pesquisa mais evidenciados.

Quais as fontes foram consideradas nos estudos?
O mapeamento dos trabalhos das sessões coordenadas do II ENAPHEM 

também possibilita inventariar acerca dos tipos de fontes adotadas nos estu-
dos. Novamente, a diversidade de materiais históricos identificados como fon-
tes nos trabalhos é expressiva, como se observa na catalogação da Tabela 4.
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Tabela 4: Fontes adotadas nos estudos

FONTE QUANTIDADE 
DE ESTUDOS

Documentos oficiais (leis, programas, relatórios, atas, decretos...) 31
Entrevistas 24 
Livro/Manual/Compêndio/módulos 15
Revista/jornal/periódico 11
Cadernos/diários de classe/lista de docentes 10
Provas e exames 7
Documentos da Universidade e de cursos/ acervo bibliográfico / Projeto 
Político Pedagógico 5

Monografias/dissertação/teses 5
Outros (espaço virtual, diretório CNPq, Jogos de cena, fotografias, 
documentos manuscritos e mimeografados, histórico escolar) 5

Propostas educacionais 4
Anais 3
Não explicita 3
Arquivo Pessoal 2

Fonte: próprios autores.

A Tabela 4 evidencia a ampla variedade de fontes de pesquisas utilizadas 
nos estudos. Revela também que fontes como regulamentações normativas, 
livros e revistas são de número significativo, provavelmente por serem mate-
riais de publicação. Entretanto, é igualmente relevante a presença de fontes 
pessoais, como cadernos de alunos, provas e arquivos pessoais.

É possível identificar, a partir da Tabela 4, que as principais fontes ado-
tadas são os documentos oficiais e as entrevistas. Outra vez, tal configuração 
pode ser justificada pelos projetos nacionais e as bases teórico-metodológicas, 
como apontado nos tópicos anteriores. O projeto desenvolvido pelo GHEMAT, 
no momento da realização do evento, encontrava-se na fase de inventariar e 
analisar documentos oficiais e revistas; e o projeto nacional do GHOEM enfa-
tizava as memórias, depoimentos e entrevistas de professores como fontes de 
pesquisa.

Importante mencionar que os estudos dividem-se em dois grupos quase 
equivalentes em termos quantitativos: estudos que consideram somente uma 
fonte de pesquisa, correspondendo a 51,6% dos trabalhos, e um segundo grupo 
que mobiliza mais de uma fonte, com cerca de 44,6% dos trabalhos. Três traba-
lhos não especificam as fontes adotadas.
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Considerações finais
A partir das questões norteadoras foi possível construir um mapeamento 

dos trabalhos apresentados nas sessões coordenadas do II ENAPHEM e iden-
tificar características e contextos da produção escrita acerca da temática histó-
ria da educação matemática. Ainda que este tenha sido um primeiro exercício 
de representação dos trabalhos, pode-se dizer que os resultados das análises 
apresentadas permitem esboçar respostas às questões por nós enunciadas 
inicialmente. 

Os trabalhos das sessões coordenadas configuram-se como produções 
de estudantes de programas de pós-graduação, principalmente mestrandos e 
doutorandos em parceria com docentes, a partir de estudos iniciais e em anda-
mento, abertos a reflexão e discussões. Os estudos abordam todas as regiões 
do Brasil, com predomínio de pesquisas locais vinculadas à origem de seus 
autores, periodizadas de dez a trinta anos, apresentando grande diversidade de 
fontes e autores como referência. 

Pode-se ainda mencionar que o espaço das sessões coordenadas carac-
teriza-se como um laboratório de pesquisa em ação, ou seja, investigações em 
construção: pesquisadores seniores e pesquisadores em formação debruçados 
num emaranhado de temáticas e fontes, desenvolvendo trabalhos sobre loca-
lidades específicas de diversos estados brasileiros, estudos de curta duração 
sobre um passado recente e referenciados por uma multiplicidade de teóricos.

Na dualidade entre ciência pronta e ciência em construção, proposta por 
Bruno Latour (2000), nas duas faces da ciência, a que sabe e outra que ainda 
não, os estudos das sessões coordenadas do II ENAPHEM mostram-se dis-
tantes da ciência pronta, caracterizam-se pela multiplicidade, sem rumos bem 
definidos, com poucas certezas:

Teremos de aprender a viver com duas vozes contraditórias que falam ao 
mesmo tempo, uma sobre a ciência em construção, outra sobre a ciência aca-
bada. Esta última produz frases como faça isto... faça aquilo”; a primeira diz “o 
suficiente nunca é suficiente” [...] (LATOUR, 2000, p. 31).

O “suficiente nunca é suficiente” parece ser um mote adequado para 
expressar os estudos dessas sessões coordenadas, significando, com isso, o 
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potencial que está por vir. Nesse sentido, as sessões coordenadas merecem 
todo cuidado e atenção do próximo ENAPHEM, por constituírem espaço de 
laboratório da pesquisa em ação essencial para o processo de crescimento e 
consolidação das pesquisas em história da educação matemática.

 O mapeamento permite ainda identificar o GHEMAT e o GHOEM 
como grupos de pesquisas impulsionadores dos estudos das sessões coordena-
das dessa edição do evento, seja pelos projetos nacionais, pelo número maior 
de integrantes de localidades diversas, pelos referenciais teóricos citados e 
fontes utilizadas, assim como pela organização do evento que reúne os seus 
coordenadores. De outra parte, identificam-se lacunas, temáticas emergentes, 
períodos de investigação pouco explorados, espaços até o momento, ausentes, 
que precisam ser inseridos nas perspectivas para continuidade. 

Os trabalhos das sessões coordenadas reiteram as evidências apontadas 
no início, de que as pesquisas em história da educação matemática vêm cres-
cendo com representatividade nacional, de forma diversa. Apesar do estudo 
pontual ora apresentado, já se anunciam as primeiras marcas da trajetória 
de um campo de pesquisa em construção, que dialoga com o passado e que 
certamente indica uma perspectiva de futuro para a história da educação 
matemática.
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Memórias da Educação 
Matemática: “Tempos de 
Matemática Moderna”

Convidados: Lucília Bechara Sanchez1, Renate G.Watanabe2  
Coordenadora: Maria Ângela Miorim3

Textualização e Notas de 
Ivete Maria Baraldi 
Bruna Camila Both 

Erica Aparecida Capasio Rosa

Maria Ângela Miorim: Bom dia a todos. Eu sou Maria Ângela Miorim, 
coordenadora desta mesa-redonda. Contamos com a presença de Lucília 

1 Participante do GEEM – Grupo de Estudos do Ensino da Matemática –, à época do 
Movimento da Matemática Moderna no Brasil, é doutora em Educação pela USP e, 
atualmente, é vice-diretora do Instituto Superior de Educação Vera Cruz e diretora pe-
dagógica da Escola Vera Cruz, em São Paulo – SP. 

2 Participante do GEEM, à época do Movimento da Matemática Moderna, atuou como 
professora de Matemática em escolas de educação básica e realizou seu mestrado, na 
década de 1960, na Academic Year Institute da University of Illinois, EUA. Foi professora 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo – SP. 

3 Maria Ângela Miorim é mestre e doutora em Educação pela Unicamp. É professora do 
Departamento de Ensino e Práticas Culturais da Faculdade de Educação da Unicamp, 
atuando nos Cursos de Licenciatura, no Programa de Pós-Graduação em Educação e 
no Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática. É 
Coordenadora do Centro de Memória da Educação da FE-Unicamp e do Cempem – 
Círculo de Estudo, Memória e Pesquisa em Educação Matemática. Orienta e desenvolve 
importantes trabalhos em História da/na Educação Matemática e relacionados à forma-
ção de professores de Matemática. 

8
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Bechara Sanchez e de Renate Watanabe. O professor Lafayette de Moraes4, que 
também faria parte desta mesa, infelizmente, ficou enfermo, passou por uma 
cirurgia e por isso não pode estar presente. Inicialmente, farei uma breve expo-
sição sobre as intenções dessa mesa e depois passarei a palavra para a Renate e 
depois para a Lucília. Após suas exposições, o público poderá participar. 

Todos aqui já sabem, com certeza, que o Movimento da Matemática 
Moderna eclodiu no período da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial. 
Ele surge pelo grupo liderado pelos Estados Unidos e países aliados quando 
estes países começam a rediscutir a questão do ensino e, mundialmente, pro-
põem algumas mudanças que seriam (naquele período) muito radicais para o 
ensino da Matemática. Houve reuniões em vários países para se discutir quais 
seriam os novos programas, e se pensava em um programa de Matemática mais 
voltado aos assuntos tecnológicos. Após esses encontros, tivemos a prescrição 
de um programa geral que deveria, de alguma forma, orientar as propostas de 
Matemática naquele momento. Esse programa foi divulgado inicialmente em 
um livro francês, que teve uma versão em português. Enfatizava-se a questão 
do estruturalismo5, especialmente aquele vinculado ao grupo Bourbaki6. Foi 
este grupo que orientou, na verdade, as discussões da Matemática Moderna. 

No Brasil, os primeiros congressos nacionais surgiram na década de 
1950. O primeiro em 1955, depois 1957, 1959, 1962 e 1966. Nos primeiros 
congressos, a Matemática Moderna quase não foi abordada, mas algumas 
coisas já começavam a aparecer, e os últimos, especialmente o congresso de 
1962, estiveram mais voltados a essa temática. No congresso de 1966 também 
estiveram presentes professores de outros países. Estávamos no período do 

4 Graduado em Matemática pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade 
do Brasil (1953) e em Física pela Universidade de São Paulo (1963), especialista em 
Filosofia pela Universidade de São Paulo (1966), possui mestrado em Filosofia (Lógica) 
pela Universidade de São Paulo (1970) e doutorado em Filosofia (Lógica) pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (1973). Realizou o pós-doutorado pela Universidade 
de Munchen (1978). Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo e da Faculdade São Bento.

5 O estruturalismo, segundo Merquior (1991, p. 13) é uma corrente de viés humanista, nasci-
do da lingüística moderna, que desabrochou na França. Não é um movimento unificado 
nem, propriamente, uma escola. Trata-se mais de um estilo de pensamento.

6 Grupo de professores franceses que reorganizou parte da Matemática desenvolvida até 
então, tomando como princípios a unidade da Matemática, as estruturas-mães (algébri-
cas, topológicas e de ordem) e o método axiomático (ESQUINCALHA, 2012).
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regime militar7, então tivemos a interrupção dos congressos, provavelmente 
associada às dificuldades de fazer reuniões, naquele momento, dentro do país. 
Os congressos somente retornariam no Brasil depois da criação da Sociedade 
Brasileira de Educação Matemática – SBEM8 – e também do Encontro Nacional 
de Educação Matemática – ENEM9. 

Tivemos alguns professores que foram para fora do Brasil para conhe-
cer propostas de Matemática Moderna. Dentre eles, os professores Osvaldo 
Sangiorgi10 e Lafayette de Moraes. Depois, com o retorno desses professo-
res, algumas modificações aconteceram. Por exemplo, a criação do primeiro 
Grupo de Estudos do Ensino da Matemática – GEEM11, bem como a tradução 
de obras americanas do School Mathematics Study Group – SMSG12. O profes-
sor Lafayette de Moraes, que ficou um tempo junto ao SMSG, em seu retorno 
realizou uma tradução desse material que passou a ser utilizado em escolas 
brasileiras. Depois do GEEM, outros grupos seriam criados naquela década ou 
em décadas seguintes: nós temos o Ceciba13, na Bahia, o Geempa14, de Porto 

7 O regime militar, ou Ditadura como ficou conhecido o período, teve início em 1964 com 
o golpe militar, que depôs o então presidente João Goulart, e durou até 1985, quando 
retornam os ventos democráticos ao país.

8 A SBEM – Sociedade Brasileira de Educação Matemática – foi fundada em 27 de janei-
ro de 1988 na cidade de Maringá – PR, durante o II Encontro Nacional de Educação 
Matemática (ENEM) (SBEM, 2015).

9 O primeiro ENEM foi realizado na PUC-São Paulo em fevereiro de 1987, nele se iniciaram 
as negociações mais especificas para a criação de uma sociedade que reunisse os edu-
cadores matemáticos do Brasil (PEREIRA, 2005). O ENEM é o maior evento de Educação 
Matemática do país, recebendo pesquisadores de diversos níveis.

10 Graduado pela Universidade de São Paulo (1943), mestrado pela University of Kansas 
(1961) e pós-doutorado pela Universitat Gesamthochschule Paderborn (1979). É professor 
aposentado da Universidade de São Paulo. Fundador do GEEM.

11 Fundado na Universidade Mackenzie, em São Paulo, no ano de 1961, teve como presi-
dente Osvaldo Sangiorgi e como colaborador internacional o professor George Springer 
(LIMA, 2006).

12 Fundado nos Estados Unidos em 1958, teve como líder Edward G. Begle. Recebeu apoio 
do governo americano e financiamento da National Science Foundation – NSF (LIMA, 
2006).

13 O Centro de Ensino de Ciências da Bahia (Ceciba) foi criado em 17 de novembro de 
1965 e funcionou nas dependências da Escola Politécnica da Universidade Federal da 
Bahia até 16 de outubro de 1969, quando sua estrutura foi incorporada ao Departamento 
de Teoria e Prática do Ensino de Ciências Exatas e Experimentais da Faculdade de 
Educação (FACED) da UFBA. Suas atividades, então, passaram a ser desenvolvidas pelo 
Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores de Ciências Experimentais 
e Matemática, criado em 1969 (PROTAP, 1969-1974). (FREIRE; DIAS, 2010).

14 Grupo de Estudos sobre o Ensino da Matemática, fundado em 9 de setembro de 1970, 
em Porto Alegre, tendo como líder Esther Pillar Grossi (LIMA, 2006).
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Alegre, o Gepem15, entre outros. Foi um período de muita discussão, de muitos 
encontros, de muitas produções também; nós tivemos muitos cursos para pro-
fessores, muitas produções de livros novos, os livros de Matemática Moderna... 
houve uma grande movimentação nesse período. 

Minha intenção, aqui, foi apenas situar, rapidamente, o tema desta mesa, 
que contará com a participação de duas professoras: Renate Watanabe e Lucília 
Bechara Sanchez. 

Renate Watanabe foi professora da Universidade Mackenzie16 e da Escola 
de Engenharia Mauá. Ela é natural da Alemanha, graduou-se em Matemática 
pela Pontifícia Universidade Católica – PUC – de São Paulo e atuou como 
professora na rede municipal e estadual de ensino e no Colégio Santa Cruz. É 
membro do Comitê Editorial da RPM (Revista do Professor de Matemática) 
desde seu lançamento... (voltando-se para a professora Renate)... descobri que 
você trabalhou também nas Olimpíadas de Matemática do estado de São Paulo 
e na Olimpíada Brasileira. Desde 1982, atua na Revista RPM. Também foi sócia 
fundadora do GEEM, onde trabalhava mais com o Sangiorgi. Ela também irá 
conversar um pouquinho com a gente sobre essas experiências.

Já Lucília é licenciada e bacharel em Matemática pela Universidade 
Católica de Campinas e é sócia fundadora da Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática. Mestre em Didática da Matemática pela Universidade 
de São Paulo e Doutora pela USP em Cultura e Organização Escolar. Atuou 
em diferentes cursos universitários. Realizou diferentes experiências com a 
Matemática Moderna em escolas paulistas e escreveu diversos livros didáticos. 
Foi também membro do GEEM. Ela vai nos contar um pouco de sua história e 
sua ligação com o ensino Primário17. 

***
Renate Watanabe: Bom dia a todos. Eu, naturalmente, agradeço o con-

vite. É até um pouco arriscado convidar uma pessoa da minha idade para 
falar do que gosta: a tendência é falar demais. Mas eu foquei a Matemática 

15 Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, criado em 1976 no Rio de 
Janeiro, teve como uma de suas participantes a professora Maria Laura Mouzinho Leite 
Lopes (LIMA, 2006).

16 Universidade Presbiteriana Mackenzie, sede do Grupo de Estudos do Ensino da 
Matemática (GEEM), localizada na cidade de São Paulo, foi criada como universidade 
em 1952, mas anteriormente funcionava como colégio.

17 Hoje correspondente ao Ensino Fundamental I. 
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Moderna e esclareço que vou falar como uma professora que atuou em três 
épocas, no seguinte sentido: eu já lecionava Matemática antes do Movimento 
da Matemática Moderna, me entusiasmei muito durante a época desse 
Movimento e fiquei mais um bom tempo lecionando após o Movimento da 
Matemática Moderna. Vou fazer um breve apanhado dessas três fases. 

Eu fiz a universidade de 1949 a 1952. Lá estudei Análise Matemática, 
Geometria Projetiva, Cálculo Vetorial, Física Matemática, Mecânica Racional, 
etc., mas temas como Estruturas Algébricas, Álgebra Linear, Topologia, 
Computação, não foram abordados nos cursos de Licenciatura e Bacharelado 
que fiz na época. Comecei, um tempo depois, dar aulas no Segundo Grau18 e, 
antes dos tempos da Matemática Moderna, éramos professores bastante aco-
modados. Ensinávamos como tínhamos aprendido. Os livros que eu usava 
eram os do Ary Quintella19, do Bezerra20, aquele livro maravilhoso, 1700 
Exercícios de Álgebra21, que facilitava a vida do professor... Resolvia aqueles 
exercícios todos. Aquela época foi bastante tranquila. Lecionávamos no cha-
mado Científico22, atualmente Ensino Médio, para alunos de quinze a dezoito 
anos, e tentávamos fazer com que adquirissem noções básicas de Matemática 
Elementar tradicional. 

De 1957 a 1960, meu marido, Shigueo Watanabe – professor de Física 
– ganhou uma bolsa de estudos para os Estados Unidos e nós ficamos qua-
tro anos lá. À época, aprendi falar inglês e isso, naturalmente, me ajudou a 
vida inteira. Foi lá nos Estados Unidos que eu tive um primeiro contato, muito 
superficial, com a Matemática Moderna, através da escola que meu filho 

18 Por meio da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), número 5.692, de 1971, o ensino foi reestrutu-
rado em Primeiro e Segundo Graus, sendo o primeiro constituído por oito anos de estudo, 
juntando, portanto, os antigos Primário e Ginasial. Já o Segundo Grau, com duração de 
três anos, correspondia ao antigo Colégio (BRASIL, 1971).

19 Ary Norton de Murat Quintella, autor de livros didáticos de Matemática.
20 Manoel Jairo Bezerra nasceu em 1920, passou sua infância no Rio Grande do Norte. 

Escritor de alguns livros, por exemplo, Recreações e Material Didático de Matemática, 
destinado ao antigo ensino Primário, publicado em 1962, Moderno Curso de Matemática, 
publicado em 1968 e Iniciando a Matemática Moderna, de 1969 (MACIEL, 2010).

21 1700 Exercícios de Álgebra, de Eduardo Celestino Rodrigues, publicado pelas Editoras 
Unidas Ltda, São Paulo.

22 “O curso clássico e o curso científico, cada qual com a duração de três anos, terão por 
objetivo consolidar a educação ministrada no curso ginasial e bem assim desenvolvê-
-la e aprofundá-la. No curso clássico, concorrerá para a formação intelectual, além de 
um maior conhecimento de filosofia, um acentuado estudo das letras antigas; no curso 
científico, essa formação será marcada por um estudo maior de ciências.” (BRASIL, 1942, 
art. 4º).
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frequentava. Essa escola, e muitas outras nos Estados Unidos, ofereciam a seus 
professores de Matemática cursos de capacitação para que se familiarizassem 
com as ideias e métodos da Matemática Moderna. Assisti, como ouvinte, algu-
mas aulas e lá, pela primeira vez, eu ouvi falar em “conjunto”. Em 1961, vol-
tando para o Brasil, soube da existência do curso do GEEM23. Eu me inscrevi e 
participei daquele curso, dado pelo George Springer24. Esse curso deu início ao 
Movimento da Matemática Moderna em São Paulo, movimento que se espa-
lhou pelo Brasil a partir do Congresso realizado em Belém25, em 1962. Nesse 
Congresso vários professores do GEEM apresentaram suas primeiras experi-
ências na então chamada Matemática Moderna. Lucília, aqui presente, falou 
sobre sua experiência no Vocacional; professor Sangiorgi apresentou Sistemas 
Matemáticos e Estruturas; o professor Omar Catunda26 falou sobre Conjuntos 
e Estruturas Algébricas; a professora Elza Babá27, pela primeira vez, apontou 
a diferença entre número e numeral (numeral é o nome do número); tam-
bém falou o professor Alcides Boscolo28 sobre equações, soluções de equa-
ções, sentenças abertas e fechadas, conjunto solução, conjunto universo, todas 
ideias da Matemática Moderna e aproveitadas ainda hoje. O professor Ruy 

23 A professora Renate ressalta que, atualmente, as pessoas se referem ao GEEM falando 
“geem”. No entanto, à época, as pessoas soletravam o nome do grupo (G-E-E-M). 

24 Segundo Lima e Passos (2008), o professor Osvaldo Sangiorgi participou de cursos referen-
tes à Matemática Moderna na Universidade de Kansas (EUA), com o professor George 
Springer. Ao regressar ao Brasil, Osvaldo Sangiorgi, juntamente com outros professores 
e com Springer, idealizou um curso similar àquele de que tinha participado. Tal curso 
ocorreu na Universidade Mackenzie, de 1º de agosto a 30 de setembro de 1961, tendo 
como denominação “Especialização em Matemática para Professores Secundários”. “A 
concretização deste curso foi viabilizada pelo convênio da Universidade Mackenzie com 
a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o Departamento de Matemática da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e com a National 
Science Foundation, que permitiu a vinda do professor Springer ao Brasil, o qual atuou 
como orientador do curso”. (LIMA; PASSOS, 2008, p. 98).

25 O IV Congresso Nacional de Ensino de Matemática aconteceu de 22 a 28 de julho de 
1962, em Belém – PA. Esse evento tratou de forma mais objetiva sobre a introdução da 
Matemática Moderna no ensino. Isto se deu em grande parte pela presença de con-
gressistas ligados ao GEEM. Foram realizadas sete aulas-demonstração enfocando o tra-
tamento moderno de certos tópicos da Matemática na escola secundária, duas apre-
sentações do desenvolvimento moderno de assuntos de Matemática e três palestras 
relativas à introdução da Matemática Moderna na escola secundária (VALENTE, 2009). 

26 Omar Catunda, professor da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal da 
Bahia.

27 Elza Babá Akama, também membro do GEEM, ministrou diversos cursos sobre conceitos 
da Matemática Moderna. Foi professora do Ginásio Vocacional Oswaldo Aranha, junta-
mente com a professora Lucília.

28 Professor de cursos de formação oferecidos pelo GEEM e autor de livros didáticos para o 
ensino de Matemática.
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Madsen29 tentou apresentar, nesse Congresso, as matrizes em uma linguagem 
bem elementar. Hoje em dia as matrizes permanecem no programa do Ensino 
Médio. 

Em 1964, recebi uma bolsa de estudos para ficar um ano nos Estados 
Unidos e participar do Academic Year da University of Illinois Committee on 
School Mathematics – UICSM. A filosofia desse grupo era a seguinte: era 
necessário modernizar o conteúdo dos cursos de Matemática Elementar, 
mas professor algum deveria ensinar Matemática Moderna se não tivesse 
uma boa base matemática. Por isso, o grupo oferecia, durante um ano, um 
curso essencialmente de Matemática cobrindo Conjuntos e Lógica, Álgebra 
Moderna, Álgebra Linear, Análise Matemática, Geometria e um estudo dos 
livros didáticos publicados pelo grupo. No primeiro semestre havia quatro 
cursos, no segundo semestre mais quatro cursos e nas férias mais dois cur-
sos e, finalizando esses cursos com notas A ou B (numa escala de A até E), 
recebia-se o grau de mestre em Matemática. À época, Max Beberman30 havia 
publicado uma coleção de livros didáticos e eu trouxe essa coleção para o 
Brasil. Atualmente, ela está na biblioteca da USP, se algum de vocês estiver 
interessado poderá consultá-los. Antes de vir aqui, umas semanas atrás, tive a 
curiosidade de folheá-los novamente, pois esquecemos coisas que cinquenta 
anos atrás admirávamos. Vejo agora que a apresentação da Matemática nos 
livros didáticos do UICSM não é adequada para o ensino dessa matéria para 
jovens de 7 a 18 anos. Mesmo Beberman, anos depois, dizia que se ele soubesse 
quanta bobagem ia ser falada em nome da Matemática Moderna, talvez nem 
tivesse começado esse movimento para a educação. A Matemática Moderna 
foi divulgada, mas não foi bem compreendida. 

Uma pergunta que sempre me fiz foi a seguinte: “O que fez com que, de 
repente, todos os professores precisassem ensinar Matemática Moderna?” Eu 
atribuo isso – não baseado em estudos, estou falando de minhas impressões –, 
em primeiro lugar porque sabíamos que a Matemática Moderna estava sendo 
desenvolvida e ensinada na Europa e nos Estados Unidos e nós, professores, 

29 Ruy Madsen Barbosa foi professor de cursos oferecidos pelo GEEM, entre eles o Curso 
de Férias de Verão de 1965, no qual ministrou a disciplina de Programação Linear (LIMA, 
2006).

30 Primeiro diretor da University of Illinois Committee on School Mathematics (UICSM), 
fundada no ano de 1951. Seus projetos, cuja ênfase no rigor lógico e na estrutura da 
Matemática era condizente o Movimento da Matemática Moderna, foram precursores 
dessa abordagem (RAIMI, 2004).
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tínhamos a tendência de olhar o que era feito nos cursos fora do Brasil. A 
Matemática Moderna não foi uma invenção brasileira. Em segundo lugar, a 
grande aceitação foi devida ao carisma do professor Sangiorgi, que tinha uma 
capacidade tremenda de comunicação, não só com professores e colegas, mas 
também com autoridades. Ele conseguia convencer as pessoas que, realmente, 
a opção pelo ensino da Matemática Moderna tinha que ser feita e quanto antes, 
melhor. Essa capacidade de comunicação do Sangiorgi e mais o conhecimento 
do que estava sendo feito fora do Brasil, acho que deu aquele impulso expo-
nencial e fez com que a Matemática Moderna se espalhasse pelo Brasil.

Vou falar um pouco sobre o que considero o lado bom e o lado ruim 
da Matemática Moderna. A Matemática Moderna, no seu início, foi apresen-
tada como solução para todos os problemas de ensino. Dizia-se que a nova 
Matemática era mais fácil, todos os alunos iam gostar dela, ela iria acabar 
com aquela coisa de memorização, etc. – havia uma grande propaganda da 
Matemática Moderna. Passados dez anos ouvíamos que o Movimento da 
Matemática Moderna era a causa de todos os males que se via: que não se ensi-
nava mais geometria, que os alunos sabiam propriedades, mas não sabiam usá-
-las, e assim por diante. Quero deixar bem claro: O Movimento da Matemática 
Moderna não foi uma coisa, nem foi outra, nem foi muito bom, nem foi muito 
ruim. Usamos hoje em dia várias consequências daquele movimento. Destaco 
aqui dois lados bons desse Movimento, e mais uma vez, trata-se de opinião pes-
soal: depois de tantos anos de acomodação, de repente, nós fomos obrigados 
a repensar as questões de ensino. “Será que aquilo que estávamos ensinando 
era o que devia ser ensinado”? Para quem ensinar?” “Como ensinar?” Então, 
os professores, realmente, começaram pensar sobre o que estavam fazendo. Eu 
acho que isso sempre é um lado positivo. E o segundo lado bom que eu aponto, 
pouco mencionado, foi a publicação inédita de livros de Matemática, em por-
tuguês, abordando os grandes temas da Matemática Moderna, tendo como 
autores professores universitários, de reconhecida competência, escritos em 
uma linguagem acessível aos professores do ensino básico. Hoje em dia, vocês 
podem imaginar como foi a época em que estudamos, Lucília, Manhúcia31 e 
eu. À época, não se tinha quase livros em português e acabamos aprendendo a 
ler os livros em francês, porque era o idioma mais parecido com o português. 

31 Manhúcia Perelberg Liberman ministrou cursos para professores pelo GEEM e é autora de 
livros didáticos.
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Havia alguns livros em português, havia o livro de Álgebra do Jacy Monteiro32, 
mas eram livros de universidade. 

O GEEM começou a publicar livros com os temas da Matemática 
Moderna, com linguagens adequadas para os professores. Apenas vou destacar 
os títulos publicados para professores do ensino do Ginásio e do Colégio33, eu 
não tenho as publicações do Primário, também produzidas pelo GEEM. 

Figura 1: Livros publicados pelo GEEM34

Fonte: Imagem cedida pela professora Renate.

O primeiro foi o verde (1) e contava justamente as coisas do congresso, os 
trabalhos que foram apresentados em 1962; o número 2 foi publicado em con-
junto com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

32 Luiz Henrique Jacy Monteiro (1921- 1975) foi professor de Matemática, publicou livros 
didáticos para o ensino secundário e superior, manteve contato com eminentes ma-
temáticos do grupo Bourbaki e participou ativamente do Movimento da Matemática 
Moderna (MMM) (DUARTE, 2012).

33 Atuais Ensinos Fundamental II e Médio, respectivamente.
34 1 – Matemática Moderna para o ensino secundário – GEEM; 2 – Um programa moderno 

de Matemática para o ensino secundário – OCDE; 3 – Elementos da teoria dos conjuntos 
– de Benedito Castrucci; 4 – Introdução à lógica matemática – de Benedito Castrucci; 
5 – Combinatória e probabilidades – de Ruy Madsen Barbosa; 6 – Iniciação às estru-
turas algébricas – de Luiz Henrique Jacy Monteiro; 7 – Polinômios – divisibilidade – de 
Luiz Henrique Jacy Monteiro; 8 – Cálculo sem épsilons nem deltas – de Jacob Zimbarg 
Sobrinho. 
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– OCDE35, que é a mesma organização que hoje produz os exames do PISA36, 
e era composto por sugestões do que se deveria ensinar em Matemática. O 
best-seller do GEEM foi o livro de Benedito Castrucci37, Elementos da teoria 
dos conjuntos (3). Foram feitas não sei quantas edições desse livro; nele, os 
exemplos eram do dia a dia e a teoria era apresentada numa linguagem per-
feitamente acessível ao professor, o que explica o grande sucesso do livro. O 
número 438 era sobre lógica matemática. Em Combinatória e Probabilidades 
(5) a novidade era a árvore de possibilidades para as aulas no Secundário, o 
Ensino Médio de hoje em dia. A apresentação da árvore das possibilidades no 
ensino médio começou com os livros da Matemática Moderna. Os dois livros, 
6 e 7, são de álgebra, tratando das estruturas algébricas– grupo, anel... –, e apre-
sentando exemplos elementares para a compreensão do estava sendo exposto. 
Tratava-se de uma versão simplificada daquele livro de Álgebra Moderna 
que nós, professores, naquela época, usávamos nos cursos universitários. O 
último livro (8) foi publicado em 1975; os sete primeiros foram publicados 
na época da Matemática Moderna. O último livro destoou muito dos demais; 
nele foram omitidos exemplos, exercícios e ilustrações, ao contrário do que 
fazíamos nas publicações anteriores. A ênfase foi dada aos conceitos e não aos 
aspectos didáticos. Através de suas publicações o GEEM tornou a Matemática 
Moderna acessível para todos aqueles que precisavam ensiná-la. 

Qual foi, a meu ver, o lado ruim do Movimento da Matemática Moderna? 
Certamente a propaganda enganosa que foi feita. Dizia-se que a Matemática ia 
ficar mais fácil e mais atraente para os alunos. Não era verdade, ela não ficou 

35 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (Organisation 
for Economic Co-operationand Development – OECD) foi criada oficialmente em 30 de 
setembro de 1961 e incialmente composta por países europeus, Estados Unidos e Canadá. 
Atualmente congrega trinta e quatro países. O Brasil não é considerado membro, mas se 
enquadra na condição de parceiro da OCDE. Os membros dessa Organização, em con-
junto (e segundo as informações disponibilizadas pela Organização), identificam proble-
mas, discutem, analisam e promovem políticas que visam a resolvê-los. Com os trinta e 
quatro países membros e cinco outros parceiros, a OCDE abrange 80% dos investimentos 
e comércio mundial. (OECD, 2015).

36 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) é desenvolvido e coor-
denado pela OCDE, sendo que cada país participante dispõe de uma coordenação 
nacional. No Brasil, sua coordenação está a cargo do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Seu objetivo principal é realizar uma avalia-
ção comparada, aplicada a estudantes de quinze anos, idade de término da escolari-
dade básica obrigatória na maior parte dos países (INEP, 2011).

37 Membro do GEEM e autor de livros didáticos.
38 O livro de número 4, publicado pelo GEEM, não aparece na figura apresentada pela 

professora Renate.
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mais fácil, nem mais atraente. E outro grande problema, na minha visão, foi 
essa obrigação, imposição e precipitação: de uma hora para outra todos nós, 
professores, fomos obrigados, sob a pena de sermos taxados de ultrapassados, 
a ensinar a Matemática Moderna. Mas nós não sabíamos para que servia aquilo 
tudo, não tínhamos uma noção clara da Matemática Moderna, mas tínhamos 
que ensiná-la e aí começou a se falar muitas bobagens. 

Quando as críticas ao ensino da Matemática Moderna apareceram nos 
Estados Unidos, aqui também apareceram. O defeito não estava nas ideias da 
Matemática Moderna, que refletiam parcialmente o que vinha acontecendo 
na Matemática, mas a maneira como o seu ensino foi imposto aos professores 
que não tinham preparo adequado para selecionar o que podia e devia ser 
ensinado. 

Eu encontrei esse recorte de um artigo que mostra como nós, aqui no 
Brasil, apesar de ensinar Matemática Moderna, graças a Deus, começamos 
com certo atraso e não tivemos ideais tão radicais. Vejam o quadro:

Vendo isso, posso dizer que nós fomos moderados na introdução da 
Matemática Moderna em nossas escolas. 

O que aconteceu depois do Movimento da Matemática Moderna? Quais 
foram as mudanças mais significativas? Especificamente no Ensino Médio 
houve uma mudança de linguagem, ênfase maior em certos temas, mas pouca 
mudança no conteúdo, propriamente dito. Por exemplo, fala-se muito mais 
sobre funções, dá-se muito mais ênfase aos gráficos, sobre a leitura dos gráfi-
cos. Quando comecei lecionar, no capítulo referente a logaritmos, estudava-se 
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tábua de logaritmos e com ela faziam-se cálculos. Isso acabou. A ênfase, hoje, 
está na função logaritmo, na função exponencial, seus gráficos e propriedades.

 Como sempre foi, são os programas dos grandes vestibulares e, agora, 
do ENEM, que definem a Matemática a ser abordada no Ensino Médio, na 
maioria das escolas. As Olimpíadas de Matemática39 propiciam a abordagem 
de outros temas, mas continuamos ensinando os mesmos fatos básicos da 
Matemática, talvez de uma forma mais atualizada. 

Um fato que achei bastante positivo: depois do Movimento da Matemática 
Moderna (e suas falhas), olhou-se com mais cautela para outros movimen-
tos que foram surgindo, como, por exemplo, Matemática através de projetos, 
Matemática integrada, Matemática através dos problemas... e a atual Matemática 
contextualizada. Com a experiência que tivemos com a Matemática Moderna, 
tenho a impressão que aprendemos a olhar para essas mudanças todas com 
mais cuidado, não as abraçando integralmente. Analisando, vê-se que todas 
elas têm um lado bom que pode – e deve – ser aproveitado. 

***
Lucília Bechara Sanchez: Bom dia. Agradeço a todos pela oportunidade. 

Foi bom ouvir a Renate e lembrar que trabalhamos juntas no GEEM e fomos 
professoras em escolas da mesma região oeste de São Paulo. Hoje sou dire-
tora na Escola Vera Cruz que começou com Educação Infantil e agora tem até 
Ensino Médio l. É uma escola que está fazendo cinquenta anos40. 

Comecei o magistério lecionando no Ensino Médio, logo depois de 
formada, em 1959, numa escola estadual em Tanabi41. Em seguida, atuei no 
Ginásio e, posteriormente, no Primário, como formadora de professores. Fiz 
cursos de férias na USP Maria Antonia onde conheci a Elza Babá. Fizemos um 
curso sobre funções matemáticas articuladas com os outros conteúdos. Fiquei 
dois anos em Tanabi e em 1961 fui dar aulas no Ginásio estadual de Conchas42. 

39 A primeira Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) ocorreu em 1979, organizada pela 
Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) (AOBM, 2015). As OBMs existem até hoje. No 
entanto, a partir de 2005, com a criação das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP), são mais voltadas às escolas particulares. A OBMEP é organi-
zada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). (OBEMEP, 2015).

40 A professora Lucília se refere à escola Vera Cruz. Mais detalhes podem ser encontrados 
em: http://veracruz.edu.br. 

41 A cidade de Tanabi/SP está localizada a aproximadamente 450 km da capital. 
42 A distância entre Conchas/SP e a capital do estado é de 176 km. 
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A partir daí se deu o “encantamento”43, a aproximação com a renovação do 
ensino. Foi em 1961, década da renovação do ensino que aconteceram dois 
chamados no Diário Oficial de São Paulo: um para o curso de Matemática 
Moderna, ao qual a Renate se referiu, quando Sangiorgi trouxe para o Brasil o 
Movimento que estava muito forte nos Estados Unidos; o outro para profes-
sores da rede pública, de treinamento e seleção para trabalhar no ensino voca-
cional44. Para mim, as duas oportunidades vieram muito juntas: a Matemática 
Moderna e o Vocacional. Ao mesmo tempo em que eu ouvia George Springer, 
Alésio de Caroli45, Jacy Monteiro e Benedito Castrucci, eu ouvia, do outro lado, 
o Joel Martins46, a Maria Nilde e a Olga Bechara47, que é minha irmã. Eu fui 
seduzida pelo Vocacional por causa da Olga; que gostava de Matemática mas 
era pedagoga e não pôde fazer Matemática porque tinha cursado o Normal48. 
Foi a Olga quem falou para o meu pai: “A Lucília gosta de Matemática, ela 
precisa fazer o Científico”. E eu fui fazer o Científico e fiz Matemática. Eu tinha 
uma relação muito forte com minha irmã e foi também ela quem me sugeriu a 
fazer o curso para o Vocacional

O Curso de Matemática Moderna que o Sangiorgi trouxe abordava os 
seguintes temas: lógica matemática, teoria dos conjuntos, álgebra moderna, 
transformações geométricas e topologia. O Sangiorgi era o coordenador e uma 
liderança muito forte, um grande comunicador. Todos os sábados, quando saí-
amos das reuniões do GEEM, ele ia direto para o jornal mandar algum recado 

43 Nessa oportunidade, a professora Lucília se propõe a falar sobre sua aproximação com 
a Matemática Moderna, destacando que houve o Encantamento, o Envolvimento e a 
Paixão, o Esgotamento, o Legado e a Travessia. Ao longo desta textualização essas fases 
aparecem, ainda que na fala – ao contrário do que ocorre nas projeções que acompa-
nharam a apresentação –elas não sejam marcadas como tópicos distintos. 

44 O ensino vocacional foi criado como projeto experimental e instalado em seis unidades 
escolares do estado de São Paulo (São Paulo, Americana, Barretos, Batatais, Rio Claro 
e São Caetano do Sul), mediante o Decreto Federal nº 50.492, Lei Estadual nº 6.052 e 
Decreto Estadual nº 38.643 (MUNDIM, 2005).

45 João Alésio de Caroli foi professor da USP e dirigente do GEEM.
46 Joel Martins (1920-1993) lecionou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUCSP) e participou, como dirigente, da política dos Ginásios Vocacionais. (FERNANDES, 
2013).

47 Olga Bechara, irmã da professora Lucília, trabalhou com Maria Nilde Mascellani nas 
Classes Experimentais de Socorro, que mais tarde, em 1961, se tornaram os Ginásios 
Vocacionais (FERNANDES, 2013).

48 O antigo Colegial era dividido em três “modalidades” – Clássico, Normal e Científico – o 
Clássico mais voltado aos que pretendiam seguir estudos nas áreas de Humanidades; o 
curso Normal voltado à formação de professores para o Primário e, por fim, o Científico, 
voltado aos interessados em seguir carreira na área das Ciências Exatas.
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como: “A Matemática Moderna se reuniu para discutir...” ou “Vamos fazer um 
curso de... não sei onde”. 

A vivência no GEEM e o treinamento vocacional, para mim, não se sepa-
ram, fui do grupo que juntou a Matemática Moderna com o construtivismo, 
a razão pela qual fui atuar no Primário. No Vocacional e no ensino Primário 
trabalhei com o construtivismo de Piaget, e orientada pelo Professor Joel 
Martins, com um pouco do comportamentalismo que ele tinha vivenciado nos 
Estados Unidos. No Vocacional trabalhávamos mais o construtivismo, pois a 
Maria Nilde49 era construtivista: a relação ensino e aprendizagem, a impor-
tância da didática, de como o aluno aprende, a tabuada, e os algoritmos. E 
assim eu começo a olhar como o aluno aprende, como são as várias formas e 
estilos de aprendizagem. a perceber que a concepção do sujeito interfere na 
metodologia., a saber quais são os valores se você tem o sujeito como ponto 
de partida. No Vocacional adotamos a concepção de pessoa de Mounier50, que 
é o individuo num tempo e espaço. O Core Curriculum51 tem como base uma 
ideia não de uma teoria que vai ser praticada mas de que a teoria se constrói na 
ação, da relação teoria e prática, ação e reflexão. Indico que assistam ao filme 
“Vocacional – Uma aventura humana”52, que mostra um pouco disso que estou 
falando. O filme é um documentário sobre o Vocacional. Então esses eram os 
pontos abordados no Vocacional. 

Foi Luciano de Carvalho53 que, quando Secretário de Educação, abriu 
espaço para o Vocacional. Ele descobriu uma lei que abria a possibilidade de 
relacionar o técnico e o acadêmico, e criou os cursos vocacionais.

49 Maria Nilde Mascellani foi coordenadora do Serviço do Ensino Vocacional. Enquanto 
professora, considerava necessária a “elaboração de propostas pedagógicas voltadas 
para valores humanos e sociais e para a formação do cidadão” (MASCELLANI, 1999, p. 
84).

50 Emmanuel Mounier, um dos teóricos que deu fundamentação às práticas desenvolvidas 
nos Ginásios Vocacionais (FERNANDES, 2013).

51 O Core Curriculum é uma das inovações propostas para o ensino pelo Serviço do Ensino 
Vocacional. Segundo essas diretrizes, as disciplinas deveriam trabalhar seus conteúdos 
a partir de uma questão inicial, estudada segunda a perspectiva de cada uma das 
áreas do conhecimento. Nos Vocacionais, essa questão central era escolhida em uma 
“Assembleia de Plataforma”, da qual participavam alunos e professores. Ao final de 
cada bimestre eram apresentados os resultados da aplicação da proposta, em uma 
“Assembleia de Síntese” (BARROS, 2011).

52 Trata-se do filme Vocacional: uma aventura humana, produção nacional de 2011, com 
80 minutos de duração, dirigida por Toni Venturi.

53 Luciano Vasconcellos de Carvalho foi Secretário da Educação do Estado de São Paulo 
durante o período da criação dos Ginásios Vocacionais (1961) (FERNANDES, 2013).
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Por outro lado, os trabalhos apresentados nos congressos de matemática 
deram impulso ao surgimento do Movimento da Matemática Moderna em 
todo mundo, e ainda se constituíram num fórum de debates acerca do ensino 
da Matemática. Os dois grandes Congressos Brasileiros, (antes Nacional, 
CNEM54,depois é que passou a se chamar “Brasileiro”), de 1959 e de 1960, 
em Porto Alegre e na Bahia despertaram para o movimento da matemática 
moderna, mas foi no Congresso de Belém do Pará, (em que ficamos alojados 
num barco55), que houve o grito da Matemática Moderna no Brasil. Não vou 
repetir porque é um assunto já bastante tratado. A Matemática Moderna tra-
balhava os conjuntos e suas estruturas para entender os significados estrutu-
rais dos objetos matemáticos, o significado pelo homem que busca seu espaço. 

Ainda sobre Congressos, temos os ICMEs, Congresso Internacional de 
Educação Matemática56. A história desse congresso é muito interessante e onde 
foi mobilizado o movimento da matemática moderna, o próximo congresso 
será em 2016, em Hamburgo, Alemanha. Esses Congressos tiveram início em 
1920, com Félix Klein. À época se começa a fazer relação entre a Matemática 
acadêmica e a Matemática do ensino. Depois de alguns encontros se projeta 
uma ampliação deles para uma grande comunidade, que se amplia na década 
de 1950. O grupo Bourbaki, que é da década de 1930, e outros, começaram a 
se reunir, pensar e discutir: a Matemática e a integrá-la Assim, a linguagem 
dos conjuntos, a lógica matemática, a álgebra de Boole, vêm para consolidar a 
linguagem e traduzir o que há de comum e o que é essencial na Matemática. 
No ICME de 1976, estiveram vários de nossos colegas. Eu participei do ICME 
de Budapest, Hungria, em 1988, e do Canadá, em Quebec, em 1992. No ICME 
de 1976 começa o PME57, o grupo Psicologia da Educação Matemática, preo-
cupado com o ensino e a aprendizagem da matemática.

Eu participei de outros congressos como o CIEM – Comissão de Estudos 
e Melhorias do Ensino, que aconteceu em 1968 em Gandia, na Espanha. Foi 

54 I Congresso Nacional do Ensino da Matemática, realizado em 1955, voltado para o ensi-
no secundário (VALENTE, 2008).

55 O IV Congresso Brasileiro do Ensino da Matemática foi realizado em Belém do Pará entre 
os dias 22 e 28 de julho de 1962. (VALENTE, 2008)

56 O objetivo deste Congresso é apresentar e discutir, em nível mundial, o estado e as 
tendências atuais das pesquisas em Educação Matemática e da prática de ensino da 
Matemática em todos os níveis. O I ICME foi em 1969 em Lyon, França. 

57 O PME é um grupo internacional de pesquisadores e educadores matemáticos. 
Anualmente realiza-se a a Conferência Anual do PME (PME, 2015).
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nessa oportunidade que conheci as publicações do Dienes58 e trouxe para 
o Brasil vários livros dele. Estive também no Congresso de 1971, quando 
conheci, George Papy. Quando fui ao congresso de 1968, na Espanha, em 
Gandia, me aconteceu algo que guardo até hoje. No dia 8 de maio de 1968 eu 
estava em Paris. Era 18 horas e saímos para comer umas panquecas, e onde 
íamos estava fechado. Começamos a ver pessoas fardadas nas ruas e não con-
seguimos comer as panquecas. Voltamos para a pousada que era de estudantes. 
Estávamos num quarto no 2º andar. Nós não conseguíamos dormir por causa 
da gritaria. Eram estudantes discutindo e gritando e só depois percebemos que 
estava acontecendo a Revolução de 196859. Eu estava com a Ana Maria Prípoli 
Bueno. Eu tenho isso muito bem na memória. 

Outro congresso de que participei e que vale a pena falar é o CIAEM – 
Conferência Interamericana de Educação Matemática –, ocorrida em Lima, 
Peru, em 1964. Participei de alguns encontros do PME, que continua bas-
tante ativo, e cujo começo foi em Karlsruhe (Alemanha), em 1976. Em 1989 
o encontro foi em Paris, e em 1991 na Itália, dos quais eu também participei. 
Assim, estava em Paris no dia 14 de julho de 1989, na comemoração dos 200 
anos da Revolução Francesa. Sempre guardei na minha memória, as palavras 
de um professor que começou sua palestra dizendo: “Nós somos privilegiados, 
nós, franceses, parisienses, acadêmicos. Nós que somos privilegiados temos 
que olhar para o mundo, para a África, para alguns países da America, eles 
também têm o direito de aprender Matemática. Não pensem que é bom para 
nós ficarmos aqui, no nosso mundo. A desvantagem é nossa também, porque 
nós vamos nos isolar, isso é ruim , nós também estamos ameaçados, assim 
como eles estão ameaçados”. Isso foi muito forte para mim. Depois tivemos o 
Ubiratan60 trabalhando a Etnomatemática. Foi um congresso que teve um foco 
de movimento, revolucionário, de comemoração da Revolução Francesa. 1989 
foi também o ano da queda do muro de Berlim. 

58 Zoltan Paul Dienes (1916-2014).
59 Trata-se da chamada “Revolução Francesa de 1968” e de uma série de outras manifes-

tações ocorridas tendo como figuras de proa movimentos de contestação, em boa par-
te estudantis. O movimento francês espalhou-se rapidamente pela Europa, abarcando, 
por exemplo, de modo significativo, a Alemanha, a Bélgica, a Espanha e a Itália. Houve 
reflexos também no Japão e nos Estados Unidos (no caso americano, principalmente 
contra a guerra do Vietnã) e mesmo no Brasil, onde a juventude protestava contra a 
grave situação das Universidades e contra o Regime Militar. 

60 Ubiratan D’Ambrosio.
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Chamo a atenção para o “envolvimento e a paixão”. A Renate também 
aponta para o nosso envolvimento e paixão. Acreditávamos e fizemos mui-
tas coisas por essa paixão. Sobre o GEEM, já bastante falado, quero acrescen-
tar que éramos muito unidos. Estávamos reunidos no Mackenzie, em pleno 
março de 196461, quando estourou a revolução e tínhamos muito medo, mas 
estávamos muito unidos. Fizemos muitos cursos de Matemática e tivemos 
várias influências. Uma delas foi a da Lucienne Felix62, que esteve no Brasil três 
vezes: em 1962, 1965 e em 1968. Luciene Felix era muito participativa tanto em 
movimentos políticos quanto nos de Matemática. Eu aprendi muito com ela, 
principalmente sobre geometria de transformações63.

O Papy64 veio para o Congresso de Belém, como Renate já comentou. 
Ele e Lucienne estiveram no Colégio de São Bento65, no Rio de Janeiro. Neste 
colégio, Dom Ireneu Penna incentivou o trabalho com o método do Papy. 
Outros que influenciaram o nosso trabalho no GEEM, foram Marshall Stone66, 
o Hector Merklen67 e Támas Varga68. O Támas trouxe, para mim, um grande 
impulso para os estudos da probabilidade e da estatística. 

Os grupos brasileiros que surgiram, à época, com os quais eu tive 
mais contato foram o Gepem – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 

61 O ano de 1964 foi marcado por tensões. Março de 1964, momento em que houve essa 
reunião sobre a qual a professora Lucília fala, antecede o golpe militar que a historiogra-
fia marca como tendo ocorrido em 1º de abril de 1964, início da Ditadura. 

62 Lucienne Felix (1901-1994). 
63 Nome associado tanto ao estudo formal da Geometria em relação a grupos de trans-

formações geométricas, quanto a uma abordagem de natureza pedagógica, que trata 
do ensino de geometria euclidiana.

64 Georges Papy (1920-2011), belga, foi presidente fundador do International Research 
Group in Mathematics Pedagogy e um dos líderes, em seu país, do que ficou conhecido 
como “Nova Matemática”. Entre 1963 e 1966, em conjunto com sua esposa (Frédérique), 
publicou seis volumes intitulados Matemática Moderna, que representou uma reforma 
fundamental para o ensino de Matemática no secundário (IMACS, 2012).

65  Instituto de Matemática Pura e Aplicada foi fundado em 1958 e localiza-se no Rio de 
Janeiro (DASSIE; COSTA; CARVALHO, 2014).

66 Marshall Harvey Stone (1903-1989) foi professor em Columbia, Harvard, Yale e Stanford. 
Transformou o Departamento de Matemática da Universidade de Chicago em um dos 
principais centros de Matemática dos Estados Unidos. Desempenhou também importan-
te papel na organização do Comitê Interamericano de Educação Matemática (CIAEM), 
do qual foi presidente (PINHEIRO, 2008).

67 Hector Alfredo Merklen Goldschmidt.
68 De origem húngara, estatístico de formação, ministrou o curso Probabilidade e Estatística 

oferecido pelo GEEM, em 1970.
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Matemática, que é do Rio de Janeiro –, e o Nedem69 – Núcleo de Estudo e 
Difusão do Ensino da Matemática –, que é de Curitiba. Em Curitiba, o Osny70 
teve muito contato com o GEEM, Também o Geempa – Grupo de Estudos 
sobre o Ensino da Matemática de Porto Alegre –, com o apoio da Esther Pillar 
Grossi71. 

Eu gostaria de reforçar que o Movimento da Matematica Moderna – 
MMM – não aconteceu de forma padronizada, nem no mundo, nem no Brasil. 
Teve várias tendências, desde a rigidez estruturalista da Reforma Francesa, que 
são os exemplos mais estruturalistas, como o grupo Bourbaki, passando pela 
diversidade de tendências americanas. Nos Estados Unidos, o que impulsio-
nou foi a Guerra Fria, pois se pensava assim: “Temos que melhorar a ciência, e 
a Matemática Moderna veio para ajudar.” Os Estados Unidos sempre foi mais 
pragmático, e muitos, à época, não gostavam desta tendência pragmática”. No 
Brasil, essa dinâmica do movimento também ganhou particularidades con-
forme a região do país e a participação das escolas experimentais. 

Assim, na visão do Vocacional, a Matemática não é um conjunto de sím-
bolos e sinais, algo neutro, destituído de história, desligada dos processos de 
produção, sem nenhuma ligação com a sociedade e sem foco na política. O 
ensino de Matemática no Vocacional estava inserido nas possibilidades crí-
ticas e criativas dos alunos e assim entendíamos e defendíamos a teoria dos 
conjuntos significando; os números quantificando; a álgebra equacionando o 
mundo físico e social; as geometrias explicando os espaços; as congruências, 
as homotetias e as métricas dimensionando o espaço. O trabalho em grupo, no 
ensino vocacional, era muito forte. Nós propúnhamos trabalho em grupos, de 
três, cinco etc. A aprendizagem aos pares era muito utilizada.

Gostaria de falar um pouco do livro didático Curso Moderno de 
Matemática, editado em 1967 pela Editora Nacional escrito por mim, Anna 

69 O NEDEM, criado na década de 1960, reunia, no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, 
professores para discutir o ensino da Matemática Moderna. Nas décadas de 1960 e 
1970 publicou livros didáticos cuja abordagem responde ao Movimento Matemática 
Moderna (SEARA, 2005).

70 Osny Antonio Dacol, conhecido líder do Movimento da Matemática Moderna no estado 
do Paraná. Com outros colegas, em 1962, criou o NEDEM (CLARAS; PINTO, 2010).

71 Mestre em Matemática pela Universidade de Sorbonne, foi uma das professoras funda-
doras do Geempa. É referência, por sua atuação como deputada federal (1995-2002) 
e secretária da Educação de Porto Alegre (RS) (1989-1992), quando se trata das lutas 
relativas às Políticas Públicas para a Educação brasileira (DUTRA, 2012).
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Franchi72 e Manhúcia Perelberg Libermann. Nele abordamos a Matemática 
moderna. “O que mudou?”; “1. Incluimos os agrupamentos em diferentes 
bases entendendo que ajudaria a compreensão do sistema de numeração”; 2, “ 
Trabalhamos a tabuada por decomposição como parte do cálculo mental”; 3. 
“Introduzimos os procedimentos de cálculo que antecedem ou substituem os 
algoritmos”; “Incluimos o movimento e o seu significado no estudo do espaço”. 
No livro apresentamos, além do processo breve, o processo longo das opera-
ções e discutíamos qual era o que iria nos trazer o melhor resultado. 

Gostaria também de falar do Gruema73, grupo formado por Ana 
Averbuch74; Franca Cohen Gottlieb75; Lucília Bechara e Manhúcia Perelberg 
Liberman. O que tinha de novo? A construção dos conjuntos numéricos 
e a geometria por transformações. Tivemos a felicidade de estar conosco o 
Jacy Monteiro. Nesses livros discutíamos conceitos importantes trazidos da 
Matemática Moderna: a questão do conjunto universo, conjunto verdade, 
várias palavras com um significado, com um conceito. Um exemplo: se eu 
estou nos números complexos, a solução é uma; se eu não estou nos números 
complexos a solução é outra, o mesmo acontece com o conjunto dos núme-
ros reais, se é um conjunto aberto ou um conjunto fechado. Eram conceitos 
importantes da Matemática Moderna. E falar desse assunto é importante por-
que essas estruturas algébricas ajudaram muito a trabalhar cálculo mental. 
Exemplo: para calcular 2 x 8 x 6, podemos fazer 8 x 6 + 8 x 6. Até hoje existe 
dificuldade em entender o processo breve da adição. Outro exemplo 124 + 142 
pode ser pensado como 200 + 60 + 676 ... 

72 Integrante do GEEM, professora aposentada da PUCSP, e conhecida autora de livros 
didáticos para o primário, seguindo as diretrizes do Movimento Matemática Moderna.

73 O GRUEMA – Grupo de Ensino de Matemática Atualizada – foi um grupo formado pelas 
professoras mencionadas no texto e responsável por elaborar livros didáticos para o en-
sino de Matemática, nas décadas de 1960 e 1970, à luz dos referencias do MMM. Foram 
elaboradas duas coleções, “oito volumes, destinados aos alunos das oito primeiras sé-
ries, e, por último, um nono volume destinado a alunos da então pré-escola, cujo título 
era Grueminha Ensina Você a Pensar, mas que carinhosamente ficou conhecido como 
Grueminha, de Lucília e Manhucia.” (VILELLA, 2010).

74 Anna Averbuch (1928-2004). Licenciada e bacharel em Matemática pela UFRJ, profes-
sora da Universidade Santa Ursula (RJ), sócia fundadora do Grupo de Estudos e Pesquisa 
em Educação Matemática – GEPEM.

75 Franca Cohen Gottlieb. Licenciada e bacharel em Matemática pela UFRJ, professora 
da Universidade Santa Úrsula (RJ), sócia fundadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Educação Matemática GEPEM.

76 A professora se refere à explicitação das dezenas, centenas e unidades dos números en-
volvidos na operação, considerando a comutatividade e a associatividade da adição: 
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No Vera Cruz, trabalhamos as seis etapas do processo de aprendizagem 
de Dienes: a variabilidade perceptiva; a variabilidade matemática; a abstração 
e a formalização; a generalização. São conceitos que o Dienes conseguia des-
crever com muita clareza. E dai a ideia de se trabalhar com vários materiais e 
abstrair é muito interessante. ...

Há muito tempo estou na Escola Vera Cruz77, desde 1970. É uma das 
escolas com os valores dos ginásios vocacionais. Assim, posso dizer que lá 
prezamos pela descoberta, no concreto e na ação; pelo lúdico e o ambiente 
atraente e mobilizador; pelo conceito de sujeito da aprendizagem e de pro-
tagonismo; pela resolução de situações-problema e obstáculos cognitivos; e 
pela reflexão e a ação. No Vera Cruz foram trabalhadas as diferentes bases; as 
estruturas numéricas e o cálculo mental; as operações, as transformações e as 
“máquinas”; as frações e as transformações; nas diferentes bases, as potências e 
a vírgula; o número real; e a geometria pelas transformações.

Quanto ao esgotamento da Matemática Moderna, eu não sei ao certo se 
a palavra correta é esgotamento... No entanto, na década de 1980, coexistiram 
o estruturalismo e o funcionalismo78, um pêndulo que vai para lá e para cá, e 
eles não são só aplicados na Matemática, mas também em outras áreas, como a 
literatura e as artes plásticas. Então, vivemos a dialética entre o estruturalismo 
e o funcionalismo.

Finalizando, posso dizer que temos um “legado”. Somos constituídos em 
um processo histórico de aprendizagens e mudanças, com momentos de har-
monia, de redefinição e também de conflitos e de caos, que nos dão a opor-
tunidade de aprofundar o sujeito histórico que somos. E isto nos faz mais 
humanos! 

E há a “travessia”. Um tempo em que é preciso abandonar as roupas usa-
das, aquelas que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos cami-
nhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. Mudanças são necessárias, 
renovação não é só tecnologia, renovação é muito mais que isso. “Perde-se 

124 + 142 = (100 + 20 + 4) + (100 + 40 + 2) = (100 + 100) + (20 + 40) + (2 + 4) = 200 + 60 + 6 
= 266.

77 Escola Experimental Vera Cruz
78 Segundo o funcionalismo, a consciência é adaptativa e destinada a ajustar a ação 

(BARBOSA, 2011).  
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a flor para que nasça o fruto. Perde-se a semente para que cresça a árvore.” 
Obrigada!

***
Nesse momento, os professores Ubiratan D’Ambrósio e Manhúcia 

Perelberg Liberman, que estavam na platéia, foram convidados a também 
compor a mesa, pois entendeu-se que eles poderiam contribuir com a discus-
são. As perguntas dos que participaram da atividade foram lidas e respondi-
das pelos componentes da mesa. No entanto, infelizmente, devido à qualidade 
do áudio disponível para esta textualização, não foi possível o registro inte-
gral dessa parte. Assim, optou-se pela elaboração de um texto único, a ser 
incorporado como nota de rodapé79, abordando os assuntos tratados naquele 
momento. Finalizadas as perguntas e respostas, a coordenadora, professora 

79 Um dos assuntos abordados foi a concepção de Geometria Sintética do GEEM. A profes-
sora Lucília respondeu que ideia da Geometria Sintética do GEEM vinha justamente para 
engrossar o movimento “Abaixo Euclides”, que questionava a abordagem da geometria 
num modelo euclidiano. Tentava-se, ao contrário, tecer relações entre a geometria e 
outras áreas, bem como defendia-se a abordagem das Geometrias Não-Euclidianas. 
Outra questão proposta pelos participantes abordou a relação do GEEM com Lucienne 
Félix. A professora Lucília, então, explica que o primeiro contato foi com o Sangiorgi, 
que era bastante atento ao que ocorria no cenário internacional, no que diz respeito 
à Matemática, e também sabia como conseguir financiamentos. Dessa maneira, con-
seguiu trazer Lucienne Félix para ministrar palestras e minicursos. Afirma ainda a profes-
sora Lucília que Lucienne, sobretudo quanto à geometria das transformações, foi mais 
influente que Papy. A plateia fez ainda algumas perguntas sobre encontros, congressos 
e conferências relacionadas ao ensino de Matemática e ao Movimento Matemática 
Moderna, às quais o professor Ubiratan respondeu. Houve também uma questão en-
caminhada à professora Manhúcia, sobre a abertura de espaço para as mulheres. Ela 
responde que se formou em 1947, em uma turma de quatro mulheres e um homem, na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Brasil (A Universidade do 
Brasil foi criada em 1937, com a reforma universitária iniciada em 1965, transformou-se 
posteriormente na Universidade Federal do Rio de Janeiro). Relembra, então, sua vinda 
para São Paulo em 1949, grávida do seu filho mais velho, quando seu marido foi ao 
colégio “Arthur Prado” fazer uma entrevista para professor de Matemática, deixando 
claro que a vaga almejada era para sua mulher. Os entrevistadores – segundo o relato 
da professora – pareceram incrédulos ao saber que a vaga era para uma mulher, pois 
naquela época era rara a presença de mulheres no ensino de Matemática. Manhúcia 
encerra dizendo que não sabe se a Matemática Moderna, nesse sentido, favoreceu um 
maior espaço às mulheres, mas afirma que elas sempre foram muito presentes no ensino 
de Matemática embora – critique – elas não sejam tão lembradas. Respondendo sobre 
a abrangência dos cursos que o GEEM ofereceu, à época da Matemática Moderna, a 
professora Renate afirmou que o Grupo ofereceu cursos em todos os estados brasileiros, 
divulgando amplamente as ideias e ideais do Movimento. A professora confessa que 
tem curiosidade para saber se, além do Brasil, Estados Unidos e Europa, o MMM aconte-
ceu em outras localidades. Após algumas discussões, a professora Lucília também ques-
tiona se os lugares em que a Matemática Moderna teve maior influência apresentam 
bons resultados nas avaliações internacionais efetuadas atualmente, como o PISA, por 
exemplo.
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Maria Ângela Miorim, encerrou a mesa-redonda, agora ampliada com a pre-
sença do professor Ubiratan e da professora Manhúcia. 
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Carlos Roberto Vianna

Carlos Vianna: Agradeço ao professor Vicente2 e à organização do evento, 
que proporcionaram essa oportunidade de entrevistar o professor Ubiratan. 

1 Este capítulo traz a textualização da entrevista pública com o professor Ubiratan 
D’Ambrosio feita pelo professor Carlos Roberto Vianna, da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), no dia 1º de novembro de 2014, durante o 2o ENAPHEM (Encontro 
Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática – www2.fc.unesp.br/ena-
phem). O áudio e o vídeo originais foram obtidos com uma câmera posicionada ao 
fundo do auditório. O registro em vídeo ficou bastante nítido, mas em alguns trechos 
está pouco audível em decorrência de movimentos da plateia ou dos próprios entrevis-
tador e entrevistado. Para produzir as notas de rodapé, identificar alguns nomes, termos 
e expressões específicos, além desse registro em vídeo utilizamos artigos, livros, teses e 
comentários resultantes de uma troca de mensagens entre os professores Ubiratan e 
Carlos Vianna. A entrevista teve uma duração de aproximadamente uma hora e meia. 
(Nota dos textualizadores).

2 Antonio Vicente Marafioti Garnica, um dos organizadores do II ENAPHEM.

9
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Agradecemos ao professor Ubiratan por sua presença e por ter concordado em 
conceder esta entrevista. 

Nós já conversamos várias vezes e vou, em alguns momentos, retomar 
questões a partir da entrevista que o professor Ubiratan concedeu para minha 
tese de doutorado3. Preparei slides com palavras chaves, permitindo que o 
público acompanhe as ideias centrais da entrevista. Por gentileza, anotem suas 
perguntas sobre os temas que vamos conversar aqui e sintam-se à vontade para 
apresentá-las. 

O professor Ubiratan poderia ficar falando durante todo o Congresso, por 
isso elaborei uma certa trajetória que começa situando o doutoramento dele. 
Vale destacar, principalmente para os mais novos, que o professor Ubiratan 
não fez o mestrado – que não existia na época. Uma parte dos estudos do seu 
doutorado foi realizada na Itália. Antes da entrevista estávamos conversando, 
relembrando seus avós, vendo um vídeo do Youtube com imagens antigas de 
imigrantes, ouvindo tarantelas italianas e falando das pessoas que deixavam 
seu país para vir morar no Brasil. É nesse contexto que começo pedindo ao 
professor que fale sobre essa característica do doutorado, que foi defendido em 
São Carlos: seu orientador estava na Itália e o senhor foi morar na Itália com 
extrema dificuldade. Conte-nos como aconteceu esse processo, professor…

Ubiratan D’Ambrosio: Muito obrigado. Faço um agradecimento muito, 
muito grande. Eu me sinto muito honrado por ter sido convidado para essa 
sessão e para falar um pouco sobre a minha trajetória. Sinto-me privilegiado 
por ter como entrevistador o Carlos Vianna [Carlos faz um gesto de agradeci-
mento] que é um grande amigo há muito tempo. Já conversamos por ocasião 
do doutorado dele e em muitas outras oportunidades. Ele resgata alguns deta-
lhes importantes dessa minha história, sendo que o doutorado é uma parte 
dessa trajetória que vem desde os imigrantes italianos. 

Sou neto de imigrantes italianos: por parte de mãe, meus avós vieram da 
Itália, ambos são de Ozimo, província de Ancona – são da mesma cidade, mas 
vieram a se conhecer aqui no Brasil. Por parte de pai, meu avô paterno veio da 
Itália – de uma cidadezinha chamada Terzigno, perto do Vesúvio –, e a minha 
avó paterna veio da Espanha, de Múrcia – bem pertinho de Granada. E com 

3 VIANNA, C. R. Vidas e Circunstâncias na Educação Matemática. São Paulo, 2000, 472 f. 
Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2000.



Memórias da Educação Matemática       185

isso, desde criança, sempre ouvia meus avós contando como era a vida deles. 
Penso que todo mundo sabe disso: ter os avós é um privilégio. E poder ouvir 
os avós faz parte da constituição de nossas raízes – e se a gente não der atenção 
para nossas raízes, não dá para crescer. 

Meus avós maternos moravam na cidade de São Paulo. Meus avós pater-
nos vieram de Mineiros do Tietê para São Paulo com meu pai adolescente e 
minha tia, mais nova. Ambos foram para o ginásio. Meu pai, no Liceu Coração 
de Jesus4, e minha tia, não me lembro em que escola. Quando meu pai se for-
mou, foi cursar a Faculdade de Direito no Largo São Francisco. Diplomou-se 
em 1932, ano em que eu nasci. Minha tia foi fazer a Faculdade de Odontologia. 

Naquele tempo não tinha formação superior em Matemática, mas meu 
pai se interessava muito por Matemática, tanto que se tornou um professor 
de Matemática. Ele tem uma história muito interessante, muito bonita: ele 
foi dar aula numa Academia – o Curso Secundário – e nessa Academia havia 
uma aluna pela qual ele se apaixonou, que é minha mãe. Casaram-se e desse 
casamento eu nasci, em 1932. E meu pai sempre dando aula: ele era profes-
sor de Matemática, apesar de formado em Direito. Seguiu sendo professor de 
Matemática e dava aula pela manhã, tarde e noite, todos os dias da semana, no 
Liceu Coração de Jesus, onde ele havia estudado. E aos finais de semana, para 
ganhar um pouco mais – porque a vida de professor sempre foi muito puxada 
– ele dava umas aulas particulares para grupos de jovens e adultos já formados 
e que se preparavam para fazer concurso, principalmente para o Banco do 
Brasil e para ser fiscal público, os quais exigiam uma formação em Matemática 
e em Matemática Financeira. Em sua trajetória como professor, meu pai se 
dedicou muito à Matemática Financeira. Como tínhamos uma garagem em 
casa e não tínhamos carro, ela foi transformada em uma salinha de aula e era 
nessa salinha que ele dava aula todo sábado, o dia inteiro. E eu, que estava com 
16 ou 17 anos, comecei a sapear por ali e ele me convidou – eu sempre fui um 
bom aluno no Secundário –: “Você não podia me ajudar a dar umas aulas de 
exercícios para os alunos”? Acho que ele já percebeu, não sei se foi intencional. 
Sei que peguei o giz ali na frente daqueles alunos e comecei a carreira de pro-
fessor. Gostei muito e os alunos gostaram muito também. 

4 Para maiores informações, conferir o site http://www.liceudesaopaulo.com.br/ e a tese 
de DALCIN, A. Cotidiano e Práticas salesianas no Colégio Liceu Coração de Jesus de 
São Paulo entre 1885 – 1929: construindo uma história. Tese (Doutorado em Educação), 
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, 2008.
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Fiz vestibular na USP para o curso de Matemática, que funcionava na 
rua Maria Antônia: um ambiente maravilhoso. Não posso deixar de dizer que 
devo muito a todos os meus professores daquela época. Eu estava lembrando 
disso ontem – enquanto estava vindo para o Congresso – e um dos professores 
do qual me lembro muito bem era um jovem, japonês, assistente de Física e 
que dava aula de Mecânica: Shigueo Watanabe5, marido da Renate6. Agradeço 
a todos os meus professores: Omar Catunda7, Cândido Lima da Silva Dias8, 
o Benedito Castrucci9, o Mario Schemberg10 – todos eles grandes amigos, 
grandes professores. Minha amizade é muito longa com todos. Eu me lembro 
muito da formação inicial, uma formação sólida: era um curso de graduação – 
bacharelado e licenciatura – muito pesado, o qual eu via mais como uma pós-
-graduação. Nós trabalhávamos em pesquisa, com trabalhos que foram muito 
importantes e originais11. 

Quando me formei, atuei, por mais alguns anos, como professor na 
Escola Secundária e me interessei por Educação – naquele tempo não existia 

5 Shigueo Watanabe (1924), professor aposentado do Instituto de Física da USP. Sua esposa, 
Renate Watanabe, participou de outra Sessão “Memórias da Educação Matemática”, 
coordenada pela professora Maria Ângela Miorim, durante o II ENAPHEM, da qual tam-
bém participou a professora Lucília Bechara.

6 Renate Watanabe, como registrado em nota anterior, estava na plateia.
7 Omar Catunda (1906-1986) cursou engenharia na Escola Politécnica da USP, na qual 

iniciou sua carreira docente. Posteriormente, atuou como docente na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da mesma instituição, como assistente do professor italiano 
Luigi Fantappiè, um dos docentes estrangeiros convidados para apoiar a criação as 
Seção de Matemática. Atuou também na Universidade Federal da Bahia. Fonte: LIMA, 
E.B.; DIAS, A.L.M.. A Análise Matemática no ensino universitário brasileiro: a contribuição 
de Omar Catunda. Rio Claro: Bolema, v.23, n. 35B, abr. 2010, p. 453-476.

8 Candido Lima da Silva Dias (1913-1998) formou-se em Matemática na primeira turma da 
Universidade de São Paulo, tendo sido assistente do professor Luigi Fantappiè. Também 
foi professor da Universidade Federal de São Carlos. Fonte: SILVA, C.P. da. Sobre o início e 
consolidação da pesquisa Matemática no Brasil – parte I. Rio Claro: Revista Brasileira de 
História da Matemática, v.6, n. 11, abr./2006-set.2006, p. 67-96. 

9 Benedito Castrucci (1909-1995), um dos cinco primeiros catedráticos da Matemática da 
USP.

10 “Mário Schenberg (1914-1990) estudou na Faculdade de Engenharia do Recife, trans-
ferindo-se depois para a Universidade São Paulo na qual, em 1935, graduou-se em 
engenharia e em matemática. Fonte: GARNICA, A.V.M; TOLEDO, J. C. . Resgatando 
oralidades para a História da Matemática e da Educação Matemática brasileiras: o pri-
meiro Colóquio de Matemática (1957). Perspectivas da Educação Matemática, Campo 
Grande, v. 1, n. 1, p. 39-78, jan./jul. 2008.

11 Mais detalhes sobre Graduação do professor Ubiratan ver Vianna (2000), já citada, e 
GARNICA, A.V.M. (2007a). Resgatando Oralidades para a História da Matemática e 
da Educação Matemática Brasileiras: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo. Revista Brasileira de História da Matemática. Rio Claro: 
SBHMat, v.07, pp. 247-279.



Memórias da Educação Matemática       187

Educação Matemática. Participei de alguns congressos, mas no II Congresso 
Brasileiro de Ensino de Matemática, no Rio Grande do Sul, em 1957, não fui: 
mandei trabalho, foi aceito, mas nas vésperas do evento fiquei doente e o pro-
fessor Benedito Castrucci fez a apresentação do meu trabalho. O trabalho é 
de minha autoria, minhas ideias, o professor Castrucci só leu. Escrevi meus 
primeiros trabalhos com minhas ideias sobre Educação Matemática – nem se 
falava em Matemática Moderna12. Mas as minhas ideias acabam sendo quase 
que uma Pré Matemática Moderna: publiquei alguns trabalhos e fui entrevis-
tado algumas vezes sobre isso. Ainda na Faculdade de Filosofia já me interes-
sava por esses trabalhos e assim que me formei, embora continuasse a dar aula 
no Secundário, surgiu a oportunidade de dar aula na PUC13 de Campinas – que 
estava tentando reforçar o seu programa de Matemática. O reitor, o Monsenhor 
Salim14, pediu ajuda ao professor Fernando Furquim de Almeida15 que disse: 
“Eu não posso dar aula, mas vou recomendar um jovem Assistente que tra-
balha comigo em pesquisa”. Fui recomendado e a minha vida tem sido uma 
sucessão de privilégios – um deles foi ter tido como aluna a Lucília Bechara16, 
quando da minha estreia como professor universitário. 

Participei do primeiro Colóquio Brasileiro de Matemática em 195717, no 
qual tive contatos com jovens pesquisadores. Uma maravilha de organização e 
a ideia do Colóquio é magistral. Isso que está acontecendo neste evento em que 
nós vemos gente de todos os estados brasileiros – no Colóquio também ocor-
ria: veio gente de todo o Brasil e naquele tempo eu conhecia apenas meus cole-
gas de São Paulo e um ou outro do Rio de Janeiro. Eu conhecia pouca gente, 

12 Para mais detalhes sobre este Congresso e sobre as ideias nele apresentadas pelo pro-
fessor Ubiratan, consultar BURIGO, E.Z.. Movimento da Matemática Moderna: um estu-
do da ação e do pensamento de educadores matemáticos nos anos 60. Dissertação 
(Mestrado em Educação), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
1989.

13 Na década de 1940, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; na década de 1950, 
Universidade Católica; e denominada, de 1970 até hoje, de Pontifícia Universidade 
Católica. 

14 Monsenhor Emílio José Salim, fundador e 1º reitor da atual PUC-Campinas. Mais infor-
mações em: https://www.puc-campinas.edu.br/midia/arquivos/2012/jun/jornal-da-puc-
-campinas---edicao-124.pdf.

15 Fernando Furquim de Almeida (1919-1981), um dos primeiros cinco catedráticos em 
Matemática da Universidade de São Paulo. Fonte: CALÁBRIA (2010).

16 Lucília Bechara participou da mesa “Memórias da Educação Matemática”, coordena-
da pela professora Ângela Miorim, durante o II ENAPHEM, da qual também participou a 
professora Renate Watanabe.

17 Para mais detalhes sobre este Colóquio, confira Garnica e Toledo (2008).
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nem sabia o que estava se passando em outros estados. E nós passávamos três 
semanas em Poços de Caldas, fechados num hotel, como nós estamos fechados 
aqui no Obeid18, participando intensamente o dia inteiro – pela manhã, tarde 
e noite – de atividades do Colóquio. Foi uma experiência fantástica. A partir 
desse Colóquio, conheci três professores, italianos, de Matemática, da Escola 
de Engenharia da USP de São Carlos, então fundada há poucos anos: Achille 
Bassi19, Ubaldo Richard20 e Jaurès Cecconi21. Conversei com eles durante o 
Primeiro Colóquio e acho que eles precisavam de gente jovem – levaram para 
lá o Renzo Piccinini22 e o Gilberto Loibel23, que tinham sido meus colegas na 
Faculdade de Filosofia da rua Maria Antônia – e pouco depois, em 1958, o 
professor Cecconi me convidou para dar aulas na USP em São Carlos. Era 
um passo enorme, eu dava aula na PUC de Campinas – muito boa, só tenho 
boas memórias da minha experiência lá –, mas ir para tempo integral na 
Universidade de São Paulo era uma coisa muito boa. Como eu sempre vi as 
coisas pelo lado positivo, por isso eu agradeço: em 1957 eu estava namorando 
com uma menina [aponta para sua esposa, na plateia] – e continuou assim 
para o resto da vida – que é a Maria José. Já estávamos planejando o casa-
mento para junho de 1958, já estava marcado. Tínhamos até casa, tudo arru-
mado. Quando chegou janeiro ou fevereiro de 1958 surgiu esse convite: “Puxa 
vida, vou casar em junho! Como é que faz? Como resolver isso”?  E é óbvio 
que as resoluções são sempre em parceria. E numa conversa: “O que a gente 
faz?”. Obviamente não desisti do casamento nem do convite – a Maria José 
disse: “A gente já comprou essa casa, vendemos e vamos começar a vida em 
São Carlos”. Casamos em 1958 e fomos para lua de mel em Poços de Caldas. 

18 O II ENAPHEM foi realizado nas dependências do Hotel Obeid Plaza, em Bauru/SP, devido 
a uma greve de quatro meses pela qual passava a UNESP de Bauru, onde deveria, em 
princípio, ser realizado o evento.

19 Achille Bassi (1907-1973), professor italiano que atuou em várias universidades brasileiras, 
dentre elas na Escola de Engenharia da USP de São Carlos, na qual permaneceu por 
muitos anos.

20 Jaurès Pacífico Cecconi. Formou-se e iniciou sua carreira docente na Itália. Veio para o 
Brasil em 1954 para atuar na Escola de Engenharia da USP-São Carlos. Fonte: CALÁBRIA 
(2010).

21 Ubaldo Richard veio da Itália para atuar na Escola de Engenharia da USP-São Carlos a 
convite de de Achille Bassi. Fonte: http://icmc-usp.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.
html.

22 Renzo Angelo Antonio Piccinini.
23 Gilberto Francisco Loibel (1932-2013). Cursou Matemática na USP-São Paulo e atuou 

como professor na Escola de Engenharia da USP-São Carlos e no Programa de Pós-
graduação em Matemática da UNESP de Rio Claro (hoje extinto). Fonte: SILVA (2006).
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Quando acabou a lua de mel, não voltamos para São Paulo, fomos para nossa 
primeira casa, em São Carlos: rua José Bonifácio, 1380. Uma casinha simpá-
tica, alugada por um amigo, o Renzo Piccinini. Ficava pertinho das casas do 
Gilberto Loibel e do Rubens Lintz24: éramos quatro jovens alunos do Bassi, 
do Richard e do Cecconi. Foi um período maravilhoso, não só pelo convívio 
pessoal, mas pelo aprendizado. E como é que a gente aprende a ser professor? 
Sobretudo é sendo assistente: a velha história do mestre que ensina o aprendiz. 
E uma das exigências dos três italianos, em particular vou lembrar do Cecconi, 
do qual eu era assistente: como assistente dele eu tinha que assistir suas aulas. 
Ele dava aula de Cálculo Diferencial e Integral para o primeiro ano e eu tinha 
que sentar na primeira fileira e assistir a aula dele. Um pouco antes da aula ele 
passava na sala dele e me explicava o que iria fazer: era uma experiência incrí-
vel. Cada aula de Cálculo 1 primeiro era pensada, repensada e discutida com o 
assistente: “O que o senhor acha disso? ”. Eu estava aprendendo como se orga-
niza uma sala de aula, como se prepara um curso. Eu pegava todos os livros em 
italiano – consegui uma cópia desses livros –, os primeiros livros de Cálculo 
eram para a Engenharia, com teoremas, demonstrações, exercícios difíceis e 
quando chegava em um ponto difícil durante a aula, às vezes tinha uns teo-
remas meio complicados, ele dizia: “Bom, o meu assistente vai continuar essa 
demonstração na aula de exercícios”; problema difícil: “Ele vai ajudar na reso-
lução”. A minha aula como assistente era aula de exercícios. Ele dava duas aulas 
teóricas e tinha quatro aulas de exercícios. Esse foi o meu aprendizado, muito 
forte, não só o aprendizado da matéria – que era difícil –, mas aprendizado do 
que é seriedade como docente, a importância de se preparar uma aula, de se 
estar preparado para dar uma aula: o respeito pelos alunos, não se pode entrar 
numa sala sem ter pensando muito antes, porque aqueles que sentam para te 
ouvir merecem todo respeito. Isso vem dessa minha formação. 

E uma das obrigações na USP, para a gente entrar em tempo integral, era 
fazer em 5 anos o doutorado. E o que era o doutorado? Tinha um orientador: 
éramos assistente de um catedrático e o catedrático era automaticamente o 
orientador. O catedrático, com muita conversa, propunha uma área de pes-
quisa; e o Cecconi me propôs como linha de pesquisa o Cálculo de Variações. 

24 Rubens Gouvêa Lintz foi professor da Escola de Engenharia da USP-São Carlos, da 
UNICAMP e da Universidade Federal da Bahia. Desde 1965 é professor em universidades 
no Canadá. Fonte: CALÁBRIA (2010).
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No curso de doutorado eu tinha a obrigação de fazer pesquisa, preparar uma 
tese e defender. Isso era o estímulo para o doutorado na USP. Já havia cerca 
de 15 pessoas com o doutorado feito nesse modelo. E o que aconteceu? Eu 
estava começando o doutorado, o Cecconi recebe um convite maravilhoso, 
tentador, na Itália, e ele voltou para a Itália. Isso foi pouco tempo depois do 
meu engajamento na pesquisa do doutorado. Ele voltando para Itália, o que 
aconteceu com o meu doutorado? Ele havia me dado total responsabilidade, 
dizendo: “Eu vou, você continua fazendo a sua pesquisa, assim que eu chegar 
e me instalar, chamo você para passar um ano na Itália e avançar na pesquisa”. 
E foi isso que aconteceu. Ele chegou na Itália, conseguiu uns fundos mingua-
dos e eu consegui afastamento em Rio Claro – eu estava dando aula em Rio 
Claro, porque quando o Cecconi saiu de São Carlos, fui para Rio Claro. Com 
o salário do afastamento nós conseguíamos sobreviver na Itália. Já estávamos 
com uma menina, a Beatriz já havia nascido. Ficamos na Itália um ano e pouco 
e foi uma experiência notável, foi um período muito bom esse ano na Itália. 
Como eu ganhava muito pouco, alugamos um quarto na casa de uma senhora 
viúva – ela alugava um quarto, com direito de usar a cozinha por conta da 
Beatriz que era novinha e com direito a um banho por semana. Na Itália tive 
a oportunidade de viajar; como o que eu recebia não dava, o Cecconi falava 
com seus colegas professores, de várias universidades, e eles me convidavam 
para dar seminários nas principais universidades que tinha gente envolvida 
com Cálculo de Variações. E cada um que o convidava, ele falava: “Convida 
o Ubiratan para fazer uma palestra”. E eu ia fazer uma palestra, estava apren-
dendo coisas, ganhava um dinheirinho e com isso reforçava a nossa receita25.

Carlos: Para qual universidade o senhor foi?
Ubiratan: Eu fui para a Universidade de Gênova, o Instituto de 

Matemática de Gênova. E uma coisa muito importante é que nesse grupo do 
Cecconi havia um matemático, considerado o jovem matemático mais promis-
sor naquele ano da Itália, o Ennio De Giorgi26. Eles trabalhavam com Análise 
de Grupos Afins, Cálculo de Variações e Teoria da Medida, juntamente com a 
Física, e o De Giorgi era realmente genial. Fiquei amigo de todos os professo-
res, mas em particular do De Giorgi. 

25 Para mais detalhes sobre esse período vivido pelo professor Ubiratan na Itália, conferir 
Vianna (2000).

26 Ennio De Giorgi (1928-1996).
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Voltei para o Brasil com a tese bem encaminhada, completei e defendi em 
São Carlos – onde eu estava lotado – em dezembro de 1963. Acho que foi no dia 
do meu aniversário que eu defendi a tese. Não era assim tão simples defender 
a tese. Quando se tinha um projeto de tese engatilhado – mais ou menos o que 
a gente chama hoje de qualificação – o candidato submetia seu projeto de pes-
quisa, que era analisado por uma comissão de cinco membros designados pelo 
Conselho Universitário da USP. Foram membros da comissão que analisou o 
meu projeto o Cândido Lima da Silva Dias, Octavio Monteiro de Camargo27, 
Abraão de Morais28 e mais dois cujos nomes não me lembro. Fui entrevistado 
pelo Camargo e pelo Cândido e eles indicaram que eu fizesse dois cursos 
monográficos (um de Geometria Projetiva, com o Professor Bassi, e outro de 
Equações Diferenciais, com o Professor Ubaldo Richard). Terminados essas 
disciplinas (eram quase um estudo individual) havia dois exames (equivalente 
ao que na Itália chamavam “Tesina”) e a Escola de Engenharia de São Carlos 
formava uma banca de cinco membros para a defesa. Na minha banca esta-
vam o Candido Lima da Silva Dias, Abraão de Morais, Domingos Pisanelli29, 
Nelson Onuchic30 e Gilberto Loibel. Aí foi a defesa31, como se faz hoje. No 
processo de finalizar minha tese surgiu uma coisa interessante: a American 
Mathematical Society fez uma oferta a jovens cientistas do mundo inteiro para 
participar do que eles chamavam Summer Institute: dois meses de curso inten-
sivo de verão, na Cornell University, em Ithaca, Estado de New York. A bolsa 
era oferecida pela American Mathematical Society e pela NASA. O objetivo 
era trabalhar com problemas espaciais utilizando teoria do controle e cálculo 
de variações. Nessa viagem conheci Wendell H. Fleming, da Brown University, 
em Providence, Estado de Rhode Island, que me convidou a voltar, em janeiro 
de 1964, para participar de seu projeto de pesquisa, quando também estaria lá 
o matemático italiano Ennio De Giorgi

Carlos: Vou interromper um pouco a direção na qual o professor estava 
falando, porque este tema nos leva para a segunda pergunta: a primeira tratou 

27 José Octávio Monteiro de Camargo, catedrático da Escola Politécnica de São Paulo.
28 Abraão de Morais (1917-1970), físico e professor da USP-São Paulo.
29 Domingos Pisanelli (1922-1987).
30 Nelson Onuchic (1926-1999), cursou Matemática na FFCL do Mackenzie. Atuou como 

professor no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), na FFCL de Rio Claro e na USP-
São Carlos. Fonte: SILVA (2006).

31 D’AMBROSIO, U.. Superfícies Generalizadas e Conjuntos de Perímetro Finito. Tese de dou-
torado, 1963.
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do doutoramento e agora a segunda pergunta aborda um tema associado ao 
ano de 1964: o golpe militar. 

GOLPE MILITAR
Residência nos Estados Unidos, desde janeiro de 1964 até 1972

Retorno ao Brasil – Convite de Zeferino, criar o IME-UNICAMP
O prédio – a Biblioteca

O corpo docente.

Slide apresentado por Carlos Vianna

Apenas para pontuar: sua defesa da tese foi em dezembro de 1963 e o 
golpe aconteceu em 1964. A partir de janeiro – e por conta disso eu o inter-
rompi – o professor foi para os Estados Unidos. No início de 1964 está morando 
nos Estados Unidos onde vai permanecer até 1972. Eu gostaria que o senhor 
explicasse como foi que o senhor fez em relação ao golpe militar, uma vez que 
o professor estava nos Estados Unidos. Vários amigos recomendam que não 
volte, tanto amigos do Brasil como amigos que moravam nos Estados Unidos. 
Já em 1972 o professor recebe um convite, do Zeferino Vaz, para retornar e 
desenvolver um projeto na UNICAMP: o prédio, a biblioteca…

Ubiratan: Em 1963 eu ainda não tinha terminando o doutorado, mas fui 
trabalhar com um grupo que estava muito interessado nos programas espa-
ciais: estudavam o problema de como encaixar dois satélites, um problema 
dificílimo. Nesse congresso para o qual foram convidados matemáticos, deci-
diu-se criar uma área chamada de Teoria de Controle. Eu era bem recomen-
dado e o Cecconi já havia falado também sobre a minha pesquisa ao De Giorgi. 
Fui para os Estados Unidos, participei dessa reunião e fiz um contato com o 
Fleming32, que era a pessoa que estava mais próxima à minha pesquisa nessa 
área de Cálculo de Variações. Enquanto estive nos Estados Unidos conver-
sei bastante com Fleming, expus todas as ideias e ele falou: “Você não quer 
vir aqui passar um tempo com a gente? Venha no ano que vem, a partir de 
janeiro. Venha para a Brown University, quando teremos a grande oportuni-
dade de ter aqui o Ennio De Giorgi que você conhece.” Isso para mim foi uma 
maravilha! E fomos, em janeiro de 1964, com tudo pago por eles: passagens 
– aí já tinha nascido o Alexandre – para nós quatro, salário pago por eles e o 
green card, residência permanente para nós quatro. Chegamos com residência 

32 Wendell H. Fleming – especialista em Cálculo de Variações.
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permanente para ficar um ou dois anos, não mais que isso. Tudo para con-
tinuar minha pesquisa em Cálculo de Variações. Nós chegamos em janeiro, 
num frio intenso, e já no aeroporto todos tinham agasalho para as crianças, 
uma recepção maravilhosa. Quando chegou em 31 de março ou 1º de abril 
ocorreu o golpe militar. O Fleming quando vê o noticiário, comenta: “Você 
sabe do golpe militar no Brasil? ” Isso foi uma surpresa e falei: “Não. Como 
é que eu vou fazer? Devo voltar? ” E ele falou: “Olha, eu acho que você não 
deve voltar, espera mais uns dias, espera mais uma semana. ” E outros colegas 
– alguns argentinos, que sabiam o que estava acontecendo, sabiam como era 
essa situação, falaram: “Não volta. Espera um pouco as coisas se definirem”. E 
com isso a família também comentou: “Fica por aí. Precisamos saber o que vai 
acontecer”. E nessa incerteza acabei ficando, e como eu tinha o green card – esta 
é uma grande vantagem de ter o green card, passei quase dois anos lá. Como a 
Brown Universty era uma universidade top, de elite, e a minha matemática não 
era suficiente para ter uma posição permanente – ali estava a elite dos jovens 
pesquisadores americanos – mas como eu estava fazendo um trabalho bem 
feito, eles me recomendaram para outra universidade que havia sido fundada – 
a State University of New York, na cidade de Buffalo. Fomos morar em Buffalo, 
e como eu já tinha muita experiência como professor, foi fácil seguir carreira. 
Em Buffalo fiquei até as crianças se tornarem adolescentes. 

A gente gostava muito de vir para o Brasil, vínhamos a cada um ou dois 
anos. As crianças, cada vez que chegavam no Brasil, ficavam felizes em ver a 
família e etc aí voltávamos para lá. Percebemos: “Puxa vida, as crianças talvez 
gostassem de passar um tempo no Brasil”. Enquanto a gente pensava nisso, 
comecei a viajar para a África porque fui convidado pela UNESCO33 para ser 
professor da pós-graduação em um projeto na República do Mali. Eu viajava 
muito e em um dos meus retornos de uma das viagens a Maria José me mostrou 
duas cartas: uma delas do Heitor Gurgulino de Souza, reitor da Universidade 
Federal de São Carlos – uma universidade nova –, convidando para ir para lá, 
era um convite muito bom; e uma carta do Zeferino Vaz34 convidando para 
ir para UNICAMP, dizendo que não era para ir para uma nova universidade 
e sim para uma universidade nova. O Zeferino me explicou todo o conceito 
da UNICAMP, o que ele tinha em mente e quais as pessoas que ele estava 

33 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
34 Zeferino Vaz (1908-1981)
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convidando, inclusive me deu os nomes destas pessoas. Todos eu conhecia 
dos Estados Unidos, porque de vez em quando fazíamos reunião dos cientis-
tas brasileiros que moravam nos Estados Unidos, de todas as áreas: Química, 
Engenharia, Matemática e principalmente da Física – foi muito interessante. 
Quando vi aqueles nomes, Sergio Porto, Rogério Cesar de Cerqueira Leite, 
José Elis Ripper Jr (todos oriundos do ITA), Marcelo Damy de Souza Santos 
da USP e até o César Lattes, fiquei impressionado: “Eles estão voltando para o 
Brasil a convite do Zeferino”. E o Zeferino explicou que era um modelo novo de 
Universidade, voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico e com 
uma área muito especial de humanidades. E o plano diretor da UNICAMP, 
simbolizado no logotipo, mostrava que a UNICAMP seria, efetivamente, uma 
universidade nova. Conversando e trocando ideias a Maria José disse: “Vamos 
ver como as crianças se sentem lá e como a gente se sente”. Pedi afastamento 
nos Estados Unidos para vir para Campinas passar dois anos, para ver como é 
que era: “Mas vou voltar”. A minha intenção era voltar, eu tinha posição per-
manente, podia ficar o resto da vida na universidade. 

Quando cheguei em Campinas, em poucos meses as crianças floresce-
ram, desabrocharam: a alegria das crianças por ter a família por perto, por 
ter primos... e nós também nos sentimos tão bem em casa. E do ponto de 
vista profissional, fiquei entusiasmado com aquilo que estava acontecendo na 
UNICAMP: um ambiente novo, de pesquisa muito séria, com tudo que preci-
sávamos para fazer pesquisa. Logo que cheguei, falei: “Não é possível, não dá 
para fazer pesquisa com cartão de perfurar”. Eu era professor de universidade 
americana e a UNICAMP tinha um IBM 1130. O Zeferino falou: “Vai para os 
Estados Unidos, escolhe o melhor computador para universidade e compra”. 
Fui juntamente com o Nelson Machado35, um jovem também recém contra-
tado, doutor em Ciências da Computação pela Universidade de Illinois. Fomos 
com todo apoio financeiro – a UNICAMP tinha dinheiro – com um talão 
de cheque em mãos, tínhamos dinheiro para comprar um computador ade-
quado. Compramos um DEC-1036, que naquele momento se tornou o melhor 
computador em universidades brasileiras. Mas levou um ano para começar a 
funcionar: tivemos que construir o prédio, colocar ar condicionado. Era um 

35 Nelson Castro Machado, professor da UNICAMP e diretor de seu Centro de Computação 
na década de 1970. Concluiu seu doutorado em 1972.

36 Cf. http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/maio2006/ju325pag03.html
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computador não tão poderoso como os da atualidade, mas era o melhor que 
havia na época e com isso nós nos entusiasmamos com a UNICAMP. E aí vem 
a ligação com o golpe militar. 

O Zeferino Vaz foi um dos líderes civis do golpe militar. Ele era um homem 
com uma liderança muito importante, adquiriu confiança e muito respeito dos 
militares. Nesse período, a ideia dos militares era o desenvolvimento, e aí surge 
a figura do Delfim Netto37: uma figura chave, que conduziu todo esse processo. 
O Delfim Netto tinha um projeto de desenvolvimento através de alta tecnolo-
gia e ciência avançada. A UNICAMP diferia das outras universidades porque 
nela todos podiam fazer coisas novas. E o Zeferino decidiu trazer o pessoal que 
estava fazendo coisas de ponta no exterior para fazer as coisas de ponta aqui no 
Brasil, mas muitos dos que vieram tinham uma situação política complicada 
– eu não tinha problema político. Mas o Zeferino tinha aquela palavra certa: 
“Eu trago os cientistas adequados para desenvolver a UNICAMP, se algum for 
comunista, dos meus comunistas eu cuido”. E essa frase é emblemática, porque 
isso mostra o que ele diz: “Não tem intervenção”. Foi a única universidade na 
qual não havia, ao lado do gabinete do reitor, o gabinete do assessor militar. 
Em todas as outras universidades, na USP em particular, qualquer processo 
que o reitor assinava, qualquer coisa, passava pelo oficial de alta patente que 
estava ali para dizer: “Não pode fazer isso”. Na UNICAMP nunca apareceu 
um militar no campus, porque o Zeferino tinha muita força junto aos dirigen-
tes militares e com isso conseguiu trazer gente da área de Humanidades que 
era muito importante, alguns que estavam no Chile como o Paulo Renato38, 
o José Serra39 e mais um professor do qual não me recordo o nome – todos 
para o Instituto de Economia. O Paulo Freire40 veio um pouco depois, não me 
recordo bem se ele estava na França ou nos Estados Unidos. O Zeferino Vaz 
conseguiu recuperar todos eles para a UNICAMP, gente que estava no exílio e 

37 Antonio Delfim Netto foi ministro da Fazenda entre 1967 e 1974.
38 Paulo Renato Souza (1945-2011), professor e político brasileiro, um dos fundadores do 

PSDB. Ocupou diversos cargos, dentre eles o de Ministro da Educação entre 1995 e 2003, 
no Governo Fernando Henrique Cardoso.

39 José Serra, professor e político brasileiro. Ocupou diversos cargos políticos, dentre eles os 
de governador do Estado de São Paulo entre 2007 e 2010 e Ministro da Saúde entre 1998 
e 2002.

40 Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997), importante educador brasileiro. Ver mais em: 
GADOTI, Moacir. (Org.). Paulo Freire: uma bibliografia. São Paulo: Cortez, 1996.
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que era muito interessante – por isso se teve outra mentalidade na UNICAMP. 
Não vou mais comentar os detalhes disso. 

O que interessa é a questão acadêmica, que é a finalidade dessa entre-
vista, o como que se desenvolveu o meu trabalho no âmbito da UNICAMP. 
Fui logo indicado como diretor do Instituto de Matemática, fiquei como pro-
fessor de Matemática e trabalhei com jovens como o Rodney Bassanezi41 que 
fez o doutorado comigo, o Joni42 e vários outros jovens que estavam lá, que me 
receberam de uma maneira tão carinhosa e eu tive muita esperança de que 
eles fossem bem no Instituto. Deram, a mim, carta branca para trazer gente 
do exterior. Imediatamente vieram 15 – indianos, gregos, italianos – vários 
que convidei eram ligados a jovens brasileiros que estavam lá e com isso se 
desenvolveu um grande ensino em Matemática nos anos 1970 e 1980. Quando 
cheguei, que pesquisa eu fazia? Cálculo de Variações, e já com um certo esfria-
mento, porque dá para perceber o quanto você pode ir longe como pesquisa-
dor se tem uma autocrítica, e meus interesses foram levados para outra área: 
desde o início, minha linha de pesquisa em Cálculo de Variações foi muito 
histórica – é uma das mais antigas áreas da Matemática. O primeiro problema 
de Cálculo de Variações, o Problema de Dido (menor superfície com um dado 
perímetro), está associado à fundação de Cartago pela Rainha Dido, o que é 
relatado no livro Eneida, escrito por Virgílio no século I a.C.. O livro relata a 
fuga do guerreiro troiano Enéias quando os gregos invadiram e destruíram 
Tróia no episódio do Cavalo de Tróia. Enéias parou em Cartago, conheceu 
a Rainha Dido, que lhe contou como fundou Cartago (comprou um enorme 
terreno cercado pela pele de um touro cortada em uma tira fininha). Enéias e 
Dido se apaixonaram, mas logo Enéias decidiu partir e foi fundar Roma. Dido, 
desesperada suicidou-se. Cartago tornou-se uma grande potência e foi o maior 
inimigo de Roma (destruída nas Guerras Púnicas). Essa história tem relação 
com um importante problema matemático, que ficou muitos anos em aberto, 
até mil oitocentos e tantos, que é o problema isoperimétrico: com um dado 
perímetro, cercar a maior área possível. E esse famoso problema foi resolvido 
pela rainha Dido, mil anos antes de Cristo. Então quando você vai começar um 
trabalho importante em Cálculo de Variações, você começa a levantar desde a 

41 Rodney Carlos Bassanezi.
42 João Frederico Meyer, professor da UNICAMP desde 1971, instituição na qual foi o primei-

ro graduado em Matemática, em 1970.
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origem e aí vem todas as tentativas, passando por Lagrange. É um campo no 
qual a preparação para fazer pesquisa exige muita pesquisa histórica. Desde 
minha pesquisa de doutorado eu fazia um capítulo de revisão histórica. E tive 
muita sorte de ir para a Brown University, onde tinha o melhor departamento 
de História da Matemática dos Estados Unidos, até hoje é um dos melho-
res, na minha opinião. Como eu tinha bastante tempo para pesquisar, assis-
tia um curso de História da Matemática dado pelos pesquisadores da Brown 
University, com o que cresceu meu interesse pela História. Quando voltei para 
o Brasil me interessei muito por História e por isso convidamos pessoas como 
o Santaló43, o Tarski44, para fazer uma aula, um seminário – de caráter histórico 
– e fizemos em Campinas o primeiro Seminário de História da Matemática45 
em uma universidade brasileira, com a presença de Tarski e vários outros. 
Tenho algumas gravações deste Seminário, foi algo grandioso. E meu interesse 
pela História acabou superando o meu interesse pela Matemática Pura, princi-
palmente pela Matemática do Cálculo de Variações, pela Matemática de natu-
reza mais teórica. 

Por outro lado, quando cheguei ao Brasil falei: “Puxa, no Brasil a gente 
sente a necessidade, na área da Educação, de cursos de licenciatura para forma-
ção de professores”, e aí eu começo a me interessar por Educação Matemática. 
Aí vem outro momento de grande sorte: quando a OEA46 pediu para organizar 
um curso de mestrado. Já existia o mestrado no Brasil, mas um curso de mes-
trado em Ensino de Ciências e Matemática foi o primeiro em toda América 
Latina.

Algumas adversidades
O Programa PREMEM

O Programa da OEA, 4 turmas, 128 alunos

Slide apresentado por Carlos Vianna

43 Luis Santaló (1911-2001), matemático espanhol, migrou para a Argentina devido à 
Guerra Civil Espanhola.

44 Alfred Tarski (1903-1983) 
45 Simpósio Internacional “História de Métodos Matemáticos” realizado na UNICAMP em 

1979. Mais informações em GOMES, M.L.M. D’Ambrosio on ethnomathematics. HPM 
Newsletter, N. 62, Julho, 2006. p. 1-5. Disponível em <http://www.clab.edc.uoc.gr/hpm/>.

46 Organização dos Estados Americanos.
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Carlos: Gostaria que o senhor falasse dessas questões. Sobre o mestrado 
da OEA: foram quatro turmas, 32 alunos em cada uma, 128 alunos. O mes-
trado não pode ser instalado como um projeto piloto, teve que começar e 
terminar. Gostaria que o senhor  falasse das resistências e dos embates. Por 
exemplo, esse programa da OEA sofreu uma rejeição muito forte, primeira-
mente da Faculdade de Educação – que não aceitava que um mestrado em 
Ciências e Matemática fosse instalado na UNICAMP fora da Faculdade de 
Educação. Isso criou um problema. E uma outra resistência também da parte 
dos matemáticos. Como o senhor lidou com essas adversidades? E uma outra 
coisa que o senhor deixou passar e que eu gostaria de recuperar: o projeto do 
PREMEM, que tem uma origem – isso é interessante – numa associação com 
os militares. O que o senhor pode falar sobre estes dois projetos, o PREMEM 
e o  programa da OEA e sobre as resistências que aconteceram dentro da 
UNICAMP? Obrigado.

Ubiratan: Os dois estão muito ligados. A UNICAMP tinha um charme 
especial entre as universidades brasileiras. Era favorecida, como eu já disse, 
pelas circunstâncias de poder fazer coisas que as demais não podiam. E o MEC 
resolveu desenvolver um programa para inovar o ensino de Matemática – não 
nos esqueçamos daquela Matemática Moderna que estava operando no come-
cinho dos anos 1960, 1970 e que se mostrou ineficiente, em toda América 
Latina. A OEA sabia disso, e o MEC também, e procuravam novas direções de 
ensino de Matemática, sobretudo ligadas à linha do Freudenthal47 – matemá-
tica realista, ligada à realidade etc. Convidaram a UNICAMP para fazer um 
projeto de desenvolvimento de novos materiais para o ensino de Matemática, 
no âmbito desse pensamento novo, ligado à realidade, que é a matemática rea-
lista. E com isso, logo que eles conversaram com o reitor, o Zeferino falou: 
“Nós fazemos. Sem dúvida. Chegou uma pessoa aqui, um dos meus professo-
res, que esteve nos Estados Unidos e tem experiência”. E aí eles me colocaram 
como coordenador de um projeto chamado “Projeto de Novos Materiais no 
Ensino de Matemática”. Um projeto de excelente financiamento e coordenado 
por um setor do MEC chamado PREMEM – Programa de Expansão e Melhoria 
do Ensino Médio – para desenvolver projetos novos nessa área. E me deram a 
incumbência de desenvolver esse projeto de novos materiais e nós abordamos 

47 Hans Freudenthal (1905-1990).
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três linhas de pesquisa: geometria – que ficou chamada de geometria experi-
mental; funções – como se desenvolveu a teoria das funções – e equações. 
Essas foram as três linhas que se desenvolveram simultaneamente. Eu tinha 
uma equipe boa, formada por vários professores e alunos que faziam mes-
trado. Um projeto com bastante recurso. Coincidentemente, nessa mesma 
época, a OEA pensou em olhar para todos os programas de Educação  da 
América Latina e colocar força em Ciências e Matemática, dizendo que  o 
ensino de Ciências e Matemática estava, de certo modo, defasado. E a OEA 
achava que a linha – e de fato era isso que acontecia muito naquela época – era 
integrar Ciências e Matemáticas como um grupo. Seria uma disciplina de 
Ciências e Matemática. E eles tinham a necessidade de formar líderes para 
conduzir essas reformas em todos os países da América Latina. A OEA tinha 
projetos muito bons nos países da América Latina, mas tinha falta de liderança 
e queriam formar líderes para conduzir esses projetos. A OEA era ligada aos 
governos, conversou com o governo brasileiro e o governo brasileiro tinha a 
mesma ideia e falou: “De fato, nós temos aqui, em vários estados brasileiros, os 
Centros de Ciências” (com os quais alguns de vocês da plateia tiveram experi-
ências). O Centro de Ciências se dedicavam ao ensino de Matemática e 
Ciências. E como a gente prepara liderança para o Centro Ciências? Então o 
MEC e a OEA fizeram um acordo para fazer um projeto para a formação de 
liderança para inovar o ensino de Ciências e Matemática de forma integrada. 
“Onde é que vamos instalar esse programa”? Bom, a UNICAMP pode fazer 
essas coisas”. E mais uma vez foram procurar o Zeferino e perguntam para o 
Zeferino se ele topava, e o Zeferino falou: “Tem um professor...”, a mesma con-
versa, “Um professor que chegou dos Estados Unidos com uma experiência 
enorme etc”. E me chamou. E nós tivemos uma conversa com o pessoal do 
MEC e da OEA e eu falei: “Olha, é um projeto novo, uma ideia nova”. O pri-
meiro mestrado estava começando com todas as burocracias que vocês todos 
conhecem hoje, não pensem que quando começou em 1968, 1969 era dife-
rente. “Vai envolver muitas coisas para fazermos algo tão novo assim. Porque 
se nós quisermos integrar, teremos que ter gente das várias áreas e para esse 
projeto precisamos fazer um novo tipo de admissão, porque queremos trazer 
aqueles que estão envolvidos com os Centros de Ciências e aqueles que estão 
envolvidos com projetos da OEA nos vários países. Eu topo fazer isso, mas 
quero carta branca para poder organizar o projeto do jeito que eu quero”. O 
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Zeferino falou assim: “Faça do seu jeito”. A OEA: “Se o Zeferino topou...” E o 
MEC: “Se o Zeferino topou, então...”. Era um projeto com muito dinheiro, eu 
com carta branca para dar palpite no projeto inteiro, fazer tudo o que eu qui-
sesse… Fui conversar com outras pessoas e chamei três colegas que eu conhe-
cia bem: o Oswaldo Frota Pessoa48 – do ensino de Biologia –, o Ayrton 
Gonçalves da Silva – da Federal do Rio de Janeiro, que também era muito 
ligado ao ensino de Biologia-, a Myriam Krasilchik – da área do ensino de 
Química – e eu da Matemática e Física. Essas áreas foram cobertas. O projeto 
foi aprovado e me deram carta branca – o IMECC49 me deu carta branca. E 
começamos a desenvolver o projeto e aí o primeiro questionamento veio da 
Faculdade de Educação: “Não é possível que uma coisa típica da Educação, que 
é o desenvolvimento de novos materiais, fique na mão do Ubiratan e na mão 
do IMECC”. Eu já era diretor do IMECC. “É Matemática, Estatística e Ciência 
da Computação, não tem nada de Educação”. E quando chegou esse projeto da 
OEA, a Educação diz: “Nós temos o nosso mestrado, nosso modo de fazer 
mestrado, como é que pode passar um mestrado integrado de todas as coisas? 
” E o Zeferino falou: “Não..., então fazemos em caráter experimental”. E é 
muito interessante o nome, foi aprovado como projeto experimental de mes-
trado do Ensino de Ciência e Matemática. O experimental excluiria qualquer 
possibilidade de ser colocado como um projeto piloto, o que quer dizer que 
jamais seria implantado. Isso estava bem explícito. Para o projeto experimental 
resolveu-se aceitar apenas quatro turmas, com a condição bem clara de que 
não seriam abertas novas turmas – depois de quatro turmas o projeto acabaria. 
Nós começamos esse projeto e pensamos: “Como serão admitidos os alunos”? 
Havia uma indecisão quanto a isso e quanto ao como seriam estruturadas as 
turmas. Decidimos que a cada ano teríamos 20 brasileiros e 12 latino-america-
nos. “Mas como eles serão organizados”? Eu falei: “Não pode haver repetição 
de estados e não pode haver repetição de países”. Então o que nós fizemos, com 
exceções, foi aceitar um de cada estado brasileiro e um de cada país da América 
Latina. Além disso, em cada turma de 32 teria oito alunos de Matemática, oito 
de Física, oito de Química e oito de Biologia. Diziam que isso era um absurdo, 
você precisaria ter quatro vezes o período porque cada área precisava de um 

48 Oswaldo Frota Pessoa (1917-2010), reconhecido geneticista brasileiro. Professor da 
USP-SP.

49 Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, da UNICAMP.



Memórias da Educação Matemática       201

período para formação. E aí veio a ideia de falar também em licenciatura inte-
grada, que é uma licenciatura em várias áreas e daí então o progresso da comu-
nidade da UNICAMP. “Mas espera que comece o grande teste de misturar 
Matemática e as demais ciências, uma vez que cada uma tem a sua maneira de 
criar e ainda Ciências é Ciências e Matemática é Matemática”. E com isso o 
projeto teve grandes adversidades, mas deu certo. O que aconteceu? Os dois 
projetos tinham muito dinheiro e nós conseguimos integrá-los, para impulsio-
nar: “Nós temos que preparar o pessoal, capacitar lideranças para o futuro e o 
futuro terá equipamento, gravadores, fitas, computador, máquinas de calcular 
e isso tudo exige financiamento”. A OEA é que estava financiando esse traba-
lho todo, mandava o equipamento por importação direto. Em uma semana 
chegava na UNICAMP um equipamento de gravação. Nós tivemos o primeiro 
grande equipamento de fazer videotape da universidade brasileira e consegui-
mos criar o primeiro centro de gravação de aulas dadas nesse centro e no pro-
jeto de novos materiais. Bom, você desenvolve novos materiais, desenvolve um 
projeto de como fazer o ensino de geometria, mas: “Será que isso funciona 
com criança”? Com todo esse equipamento da OEA a gente filmava e começa-
mos a fazer pesquisa observando o comportamento das crianças conforme 
eles usavam o novo material. Os alunos do mestrado pegavam aquelas fitas, 
analisavam e aprimoravam: era um projeto de pesquisa maravilhoso. Mais 
sobre isso vocês encontram num livro, lançado pelo professor Nardi50 da 
UNESP de Bauru, sobre os pioneiros no ensino de pós-graduação em Ciências 
e Matemática51 e em um dos capítulos há uma descrição completa do pro-
grama da OEA ligado ao programa do PREMEM52.

Carlos: Certo dia perguntei ao senhor quais eram as disciplinas do mes-
trado, mas não tinha disciplinas...

Ubiratan: Não tinha disciplinas nesse mestrado. O que te dá a moti-
vação para fazer alguma coisa é a realidade. Eu aprendi isso muito com o 
Freudenthal. E a Matemática é a realidade, os problemas vêm da situação real, 
do que está acontecendo, do que o aluno observa, do que o aluno vê, do que o 

50 Roberto Nardi, professor do Departamento de Educação e do Programa de Pós-
Graduação em Educação Para a Ciência, ambos da UNESP, campus de Bauru. 

51 NARDI, R.; GONÇALVES, T.V.O.. A Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática 
no Brasil: memórias, programas e consolidação da pesquisa na área. 1. ed. São Paulo: 
Livraria da Física, 2014. v. 1. 400p 

52 Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio.
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aluno percebe – a partir disso você trabalha e aí entra a Modelagem. E assim 
nós começamos a desenvolver o grupo de Modelagem que ficou liderado 
pelo Rodney Bassanezi – um dos mais importantes grupos de Modelagem 
da América Latina. Eu conhecia muita Álgebra, Trigonometria, mas neste 
Programa nenhuma delas resolveu. O que precisei fazer? Criar a minha própria 
metodologia. Descartes já havia dado esse passo em mil seiscentos e pouco, 
esse prenúncio do que seria a interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. 
Então isso foi colocar em prática essas ideias. Hoje eu estava ouvindo sobre as 
“Gaiolas Epistemológicas” – cada disciplina é engaiolada, você só fala a lingua-
gem da disciplina: se você está na disciplina chamada Biologia, você conversa 
“Biologuês”, um “Biologuês” não entende muito bem o que o “Fisiquês” fala 
ou o que o “Matematiquês” fala. Então você tem que colocar essas ideias todas 
juntas. 

Matemática Moderna
Uma das vozes discordantes: Elza Gomide

Ela foi sua professora
Como ela era como opositora a essas ideias?

Slide apresentado por Carlos Vianna

Carlos: Só mais essa pergunta, me perdoe por cortar a direção. Minha 
pergunta agora vai retornar a uma questão que também tem sido discutida 
aqui no evento, que é a Matemática Moderna. Faço a pergunta em uma direção 
um pouco diferente do que tem sido o comentado aqui, focando a resistência 
à Matemática Moderna. Eu gostaria de pontuar uma das vozes discordantes, 
a professora Elza Gomide, que foi sua professora. Eu gostaria que o senhor 
falasse um pouco como ela se opôs às ideias da Matemática Moderna. Ela disse 
que o senhor defendia muito a Matemática Moderna e que ela era contra, mas 
que se sentia como contra uma grande correnteza. 

Ubiratan: Você sabe e não pode ignorar que existem jeitos de ser pro-
fessor que são absolutamente cegos. Aqueles trabalhos que escrevi com 
minhas palavras, antes da Matemática Moderna, começava a se aproximar da 
Matemática Moderna. Ela começa a funcionar nos Estados Unidos, que tinha 
um currículo em Educação Matemática. Comecei a perceber a crítica que 
começava a ser feita contra a Matemática Moderna e essa crítica tomou várias 
dimensões, uma delas – que jamais foi aceita – foi a do Hans Freudenthal, que 
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é a Matemática Realista. Foi criado nos Estados Unidos um grupo chamado 
Solving Problems in Mathematics, no qual tudo funcionava em torno de pro-
jetos e em módulos – cada projeto como que em síntese. Esses projetos eram 
desenvolvidos com Modelagem. Quando eu cheguei existia essa Matemática 
Moderna, mas não aquela, como eu diria, a do Bourbaki. Minha proposta de 
modernidade, seguindo Freudenthal, era a integração. Então houve uma con-
fusão muito grande, porque o pessoal entendia que a Matemática Moderna 
jamais permitiria integrar. Era um rompimento com a Matemática Moderna 
e a adoção da Matemática Realista. Tivemos a oportunidade de convidar para 
passar vários meses conosco, acho que uns oito ou nove meses seguidos, o 
Hassler Whitney – um dos maiores matemáticos do século XX. Quando pas-
sou dos sessenta anos, ele passou a se dedicar à Educação Matemática. Era 
muito amigo do psicólogo Carl Rogers e levou suas ideias para a educação. Sua 
principal referência na Educação Matemática era Louis Benezet, que escreveu 
em 1935 três artigos seminais sobre resolução de problemas53. Considero as 
ideias de Hassler Whitney minha principal influência na educação. Até então 
eu não estava fazendo essas coisas, e aprendi muita coisa nesse sentido. Muita 
gente saiu de algum modo contaminado fazendo aquele curso de mestrado 
da OEA. Muitas universidades no Brasil e no exterior estão tentando fazer 
Programas de pós-graduação nesta linha e eu recomendo muito.

Não posso esquecer a minha experiência na África. Quando eu ainda 
estava nos Estados Unidos fui chamado pela UNESCO – como eu disse, tive 
muita sorte. Eu estava nos Estados Unidos, em Buffalo – eu era professor e 
diretor de um Programa de Pós-Graduação, com aproximadamente 60 alunos 
em Ph.D. A UNESCO pediu para que a Universidade de Nova Iorque, SUNY, 
a State University of New York, ajudasse na formação de doutores nos países 
da África. Eles não queriam mais que seus jovens saíssem para fazer o dou-
torado na França ou na Inglaterra como costumavam fazer. E a análise deles 
era: “Eles vão, se eles forem muito bons, eles ficam por lá, se eles não forem 
muito bons eles voltam, mas voltam dépaysé, “despaisados”, já não é mais o 

53 BENEZET, L.P. The Teaching of Arithmetic I: The Story of an experiment. Journal of the 
National Education Association, Volume 24, Number 8, November 1935, pp. 241−244; 
BENEZET, L.P. The Teaching of Arithmetic II: The Story of an experiment. Journal of the 
National Education Association, Volume 24, Number 9, December 1935, pp. 301−303; e 
BENEZET, L.P. The Teaching of Arithmetic III: The Story of an experiment. Journal of the 
National Education Association, Volume 25, Number 1, January, 1936, pp. 7−8.
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país natal deles. “Não, nós queremos trabalhar, fazer o doutorado com um 
pessoal local, sem que o pessoal saia daqui”. Seria fazer uma Pós-Graduação. 
Para essa Pós-Graduação na África: “Quem que a gente vai contratar? Não se 
encontra nenhum pesquisador ativo que queira deixar o seu laboratório, a sua 
biblioteca e passar três ou quatro anos na África para formar novos doutores”. 
Então eles tiveram uma ideia brilhante: “Vamos trazer ou convidar professo-
res que estão em universidades do exterior, muito ativos, fazendo pesquisa, e 
vamos convidá-los para que venham para a África, a cada dois ou três meses e 
passem aqui duas ou três semanas”. Fazendo as contas todas, saia ainda muito 
mais barato do que se contratasse o professor para ficar três anos. E era gente 
que estava ativa na pesquisa. Procuraram o reitor da SUNY e falaram: “Vocês 
estão interessados? Quem poderia entrar nesse projeto”? “Tem o Ubiratan, que 
é o Diretor da Pós-Graduação em Matemática em Buffalo e tem experiência 
no exterior, talvez ele se interesse”. E eu me interessei e passei a trabalhar para 
UNESCO, fazendo essa viagem. A cada dois ou três meses, eu ia, ficava duas 
ou três semanas na África e voltava. Ia e voltava. Nessas duas ou três semanas 
tudo era muito intenso, um trabalho muito intenso. Os alunos recebiam todo 
o material que eu dava em Buffalo para os alunos americanos, eu ia embora e 
eles trabalhavam sobre esse material. Quando eu voltava tinha a prestação de 
contas etc., mas nesse tipo de trabalho o peso sobre a família é grande, como 
era a reação dos filhos? Porque o pai está indo para a África, está viajando por 
duas ou três semanas. “Porque que o papai não está em casa”? É uma partici-
pação, uma aceitação, por parte da família, muito importante. Eles foram duas 
vezes visitar a África enquanto eu trabalhava, e foi uma experiência notável 
para as crianças, viver um pouco daquele ambiente africano. Porque o Mali, 
eu diria, era bem pouco desenvolvido para o padrão de Senegal ou da Costa 
do Marfim ou da África do Sul. O Mali era bem conservador e foi lá que eles 
fizeram esse Programa para os alunos, jovens brilhantes, que logo começaram 
a fazer suas teses de doutorado. Fui muito feliz porque o primeiro doutor foi 
meu orientando Bakary Traoré54 – o primeiro a se formar exclusivamente na 
África. Existiam muitos doutores que foram formados fora e voltaram, mas ele 
foi totalmente formado na África e fez uma tese muito bonita. E como isso foi 
julgado e credenciado no âmbito internacional? Foi um processo demorado, 

54 TRAORÉ, Bakary. Théorie du controle optimal et courbes generalisées de Young. Ecole 
Normale Supérieure de Bamako (Mali). 1973.
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que não dá para falar aqui, mas muito bem feito. Essa minha experiência no 
Mali foi ligada também a experiência do projeto da OEA no qual algumas 
vezes tive meus alunos do Mali visitando a UNICAMP e envolvidos com o 
pessoal da OEA, uma coisa notável. E o que é que aconteceu, com vários dos 
doutores formados na África? O Saddo55, por exemplo, é professor da PUC-SP 
– é meu “neto acadêmico”, porque professores dele foram meus ex-alunos no 
doutorado na África. É um projeto que acabou dando certo e para mim foi um 
tipo de pós-graduação em Antropologia e em conhecimentos culturais. Você 
vai passar duas ou três semanas num lugar, quando você chega, dá aula pela 
manhã, à tarde, mas depois da primeira semana você passa a dar umas duas 
ou três horas de aula, fica cansado e eles aproveitavam isso para me mostrar o 
país. Eu me interessava pelo país, viajava pelo país inteiro, conhecendo e me 
interessando, pedindo para que eles me contassem a história cultural do povo 
deles. E com isso fui aprendendo as raízes culturais do pensamento africano, 
particularmente do Mali, que é muito significativo – trata-se do império mais 
importante da África dos séculos XII, XIII. Como esse império era organizado, 
gerido, com uma economia próspera, cidades prósperas, tudo isso faz parte 
de um conhecimento próprio e começava a pensar em Etnomatemática. Dos 
meus amigos da OEA, muitos deles eram de países andinos e eu ia para os paí-
ses andinos e a mesma ideia que se passou na África, passei também a obser-
var as culturas andinas. Mas muitos eram do Brasil e eu fui para a Amazônia, 
para ver como que também que essas coisas se passavam nessas regiões e a 
Etnomatemática estava ali também56. 

… Não termina ...

Slide apresentado por Carlos Vianna

Carlos: Professor, essa história não termina nunca. Penso que todos que 
o conhecem, e os que não o conhecem ficaram conhecendo hoje, sabem que 
cada um desses fios poderia render mais tantas entrevistas, tantos congressos. 
Vou dar um tempo para que a plateia faça as perguntas, antes – porém – gos-
taria de dar uma deixa sobre algo que ainda não foi feito. Perguntei, ainda hoje 

55 Saddo Ag Almouloud, docente da PUCSP.
56 Para mais detalhes sobre o período em que o professor Ubiratan atuou como professor 

no Mali ver Vianna (2000).
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de manhã, para a D. Maria José, se ela já foi entrevistada, e ela disse que não. 
Destaco algo de tantas entrevistas que já fiz, que o professor Ubiratan é o único 
que, a todo momento, destaca a presença da esposa e dos filhos: o momento 
quando nasceu a Beatriz, quando nasceu o Alexandre. Isso é algo que deve ser 
destacado e penso que está por fazer, entrevistas com os filhos e com a esposa 
dele. É uma sugestão. Vamos às perguntas? 

PERGUNTA57: Eu sou aluna do mestrado da UFRN58, estou pesquisando 
sobre a história da Educação Matemática na pós-graduação brasileira. O senhor 
falou da formação dos primeiros mestres, pela OEA. Eu gostaria que o senhor 
falasse sobre o movimento de imigração desses professores, depois de formados.

Ubiratan: Sobre a atuação deles, o mais recente é o caso da Universidade 
Federal do Pará, em Belém, onde estão dois alunos que fizeram o mestrado 
na UNICAMP59: a Terezinha Valim60 e o Tadeu Gonçalves61. Eles foram para 
Belém, hoje são líderes na Universidade Federal do Pará e estão fazendo um 
projeto de mestrado – e iniciou o de doutorado – inspirado no que vivencia-
ram enquanto estavam na UNICAMP. Isso existe em outros lugares também. 
Em nenhum dos casos se trata de um método de fazer o mestrado, nenhum 
método é para ser seguido. Eu gosto muito de uma frase do Pierre Bourdieu 
que diz: “Livrai-me dos cães da metodologia. Dos cães de guarda da metodolo-
gia”. Por que não existe método padrão, o método aparece na hora em que você 
tem um princípio e aí você constrói. O que você pode saber sobre metodologia, 
você pode conhecer o máximo, quanto mais experiência você tem de outros 
casos, melhor equipada você está para cuidar do seu caso. Ninguém pode cui-
dar do seu caso se não conhece o seu caso, porque é tão dinâmica e complexa 
essa questão; são experiências daqueles que participaram e adquiriram experi-
ências e que agora vão desenvolver um sistema deles. 

PERGUNTA62: Eu queria perguntar ao professor Ubiratan se no período 
em que ele estava estudando Cálculo de Variações, nos anos 1950-1960, ele teve 
contato com os matemáticos russos ou com a suas produções sobre este tema? 

57 A participante não se identificou.
58 Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
59 Convênio OEA-MEC-PREMEN.
60 Terezinha Valim Oliver Gonçalves.
61 Tadeu Oliver Gonçalves.
62 Pergunta feita por Miguel Jocélio Alves da Silva, professor da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú – UVA – e doutorando em Educação pela Universidade Federal de São 
Carlos.
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Ubiratan: Já tinha. Meu trabalho em Cálculo de Variações era sobre semi-
continuidade, fundamental para teoremas de existência de soluções de problemas 
variacionais. No International Congress of Mathematicians de 1966, em Moscou, fiz 
uma comunicação sobre meus resultados. Depois de 1966 eu ainda fiz pesquisas 
e publiquei alguns trabalhos sobre Cálculo de Variações e Teoria da Medida. Mas 
nada importante, face ao que os outros estavam fazendo nos Estados Unidos, na 
URSS e na Itália. Os meus resultados eram muito modestos. Reconheci que eu 
não iria longe, como não fui, nas pesquisas nessas áreas. Não era “minha praia”. 
Na URSS havia um jovem matemático brilhantíssimo, A. T. Fomenko. Depois de 
brilhar no estudo das superfícies mínimas, dedicou-se à história e foi um contro-
vertido revisionista na cronologia historiográfica. Logo comecei a me interessar 
por estudos do tempo, qual o significado matemático do tempo, perguntando-me 
como o passado de cada indivíduo pode influenciar o tempo presente, e como a 
estrutura algébrica de um tempo associativo é inadequada. O tempo é individual 
e, socializado, torna-se cronologia. Como se dá essa relação individual/social na 
contagem (quantificação) do tempo? Associado à contagem do tempo há uma 
álgebra associativa, base do estudo dos sistemas dinâmicos. Introduzi um con-
ceito de sistema dinâmico com memória. Era um tema muito difícil e eu não fui 
muito além de levantar questionamentos. Acho que minhas leituras e pesquisa em 
Cálculo de Variações e as reflexões sobre tempo levaram a me interessar pela his-
tória e aí me senti à vontade, encontrei “minha praia”. Relacionar o crono (tempo 
individual, psicológico, com tempo social, sacralizado) com o topo (espaço indi-
vidual, psicológico, com espaço social, sacralizado) é a minha linha historiográ-
fica. A sacralização de crono e topo é a essência dos estudos históricos tradicionais. 
Daí procuro explicar o processo de conquistas, de colonização, com base no que 
chamei metáfora da bacia e com base na dinâmica dos encontros culturais. Acho 
que encontrei “minha praia” com essa postura historiográfica. Embora essa pos-
tura não seja muito reconhecida pelos historiadores mais tradicionais, que sabem 
muito sobre datas, nomes e lugares e fatos e que têm um discurso salpicado de 
citações de escritores consagrados, ela me valeu a Medalha Kenneth O. May, que 
considero o maior reconhecimento acadêmico que já recebi. Essa postura histo-
riográfica levou-me a formular o Programa Etnomatemática como uma teoria do 
conhecimento e a entender a educação como a dinâmica do encontro cultural de 
duas gerações, a dos “velhos” (pais, professores, mestres) e a dos “jovens” (filhos, 
alunos, aprendizes). Também na educação me senti realizado. Em ambas as praias, 
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da história e da educação, sou considerado um rebelde, correndo fora da raia, mas 
me sinto bem.

Carlos: Gostaria que o senhor falasse sobre o PUGWASH, por favor.
Ubiratan: Foi uma das grandes experiências que vivi. Em 1978 me con-

vidaram para uma reunião de um grupo cujo nome eu não conhecia bem: 
movimento PUGWASH. Esse movimento foi fundado por Bertrand Russell 
e Albert Einstein em 1955, com a preocupação enorme de dizer: “Olhem, a 
situação política no mundo está tão séria que é possível que um descuido, um 
acidente ou a intenção de algum dos governantes da União Soviética ou dos 
Estados Unidos dispare um foguete. E um foguete deflagra todo o sistema de 
defesa dos dois lados. Isso destrói o mundo com uma capacidade de destruição 
200, 300 vezes maior do que o necessário para destruir o mundo inteiro”. As 
bombas nucleares que estavam sendo desenvolvidas: “Isso é insanidade”. E esse 
é um movimento para desenvolver um pensamento novo em relações políticas 
– inicialmente era chamado Manifesto PUGWASH e de depois passou a ser 
Movimento PUGWASH. Em 1979 ou 1978 a reunião foi no México e fui con-
vidado a participar. A partir daí me tornei muito envolvido com o movimento 
PUGWASH. E esse movimento PUGWASH busca a paz. A guerra fria acabou 
ficando um pouco menos fria e apareceram outros programas paralelos, que 
são programas de natureza ambiental. A situação é muito pior do que você 
pode imaginar, quer dizer, nós pensamos: “Nossa, o petróleo está sumindo”. 
Não vai fazer falta o petróleo, mas a água está acabando. A previsão é que 
em mais 50 anos o mundo não terá água, é uma previsão muito importante 
que parte desses movimentos como o PUGWASH. E em 1985, 1986, mais ou 
menos, passei a fazer parte do comitê diretor do PUGWASH: são 35 mem-
bros, cientistas do mundo inteiro, que dão as diretrizes para o movimento. 
E tive uma grande felicidade, pois quando estava dirigindo esse movimento, 
meu grupo de direção ganhou, em 1995, o prêmio Nobel da Paz. Na hora de 
ganhar o prêmio Nobel da Paz, enquanto estávamos discutindo cada parte 
da cerimônia, era um traje especial para 35 membros que seriam recebidos 
pelo Rei para receber o prêmio... E o que aconteceu é que nesse período o 
PUGWASH passou a ter outra dimensão, além de lutar pelo fim das guerras 
nucleares passou a ter uma preocupação ambiental ou a dar alerta para esta 
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questão ambiental63. Isso tem sido de muito valor para muito do meu trabalho. 
Como é que ligo isso com Etnomatemática? Como ligo isso com Educação 
Matemática? E como ligo isso com tudo o que estou fazendo? Penso que é um 
desafio o que estou tentando fazer, mas não se esqueçam, o grande motivador 
de todo o meu trabalho é procurar um mundo com maior dignidade para as 
pessoas. É inadmissível que a gente tenha no mundo tanta gente morrendo de 
fome. É inadmissível que a gente tenha um mundo sem grandes preocupações, 
vai ter que melhorar. O que vai acontecer com meus netos e meus bisnetos se 
não vamos ter água? É claro que sempre se acaba achando uma saída, e essa 
saída tem sido um grupo matar o outro.  E estamos vendo guerras impressio-
nantes, uma cidade inteira é bombardeada por um aparelho chamado drone64: 
nem tem piloto, nada, e destrói tudo o que está por lá – pessoas, tudo, tudo... 
Por quê? Competição entre países que estão em necessidade e as necessidades 
maiores são essas – coisa muito séria. E esse é o meu grande envolvimento até 
hoje com esse tipo de atividade. Estamos trabalhando nisso para que as novas 
gerações passem a ter ideias sobre situações das quais as gerações mais velhas 
não sabem como sair. E um projeto que pode fazer esse novo caminho é um 
projeto chamado “Zero a seis”. A percepção que a gente tem é que tudo isso 
tem que começar de zero a seis anos. Como fazer isso? Está aí o desafio do 
projeto, chama projeto “Zero a seis”. Quem estiver interessado entra no www.
projetozeroaseis. O projeto é formado por especialistas, por pesquisadores, 
mas nós não somos dispensáveis, temos instrumentos intelectuais muito fortes 
para juntar essas coisas. Vejo todas as áreas de pesquisa conectadas e como que 
a gente vai fazer isso? Não existe privilégio maior. Então muito obrigado por 
me terem convidado e por estarem me ouvindo. 

Carlos: É uma grande honra ter o senhor conosco. Vamos apresentar o 
vídeo65.

63 O Movimento Pugwash (Pugwash Conference on Science and World Affairs) tem esse 
nome devido a uma de suas reuniões, realizada em na aldeia Pugwash, de pescadores, 
no Canadá. Fonte: D’AMBROSIO, U. Albert Einstein e sua atuação para a Paz. RBHM, Vol. 
5, no 10, p. 1-17, 2005. Neste mesmo artigo o professor Ubiratan trata mais especificamen-
te deste movimento, trazendo, inclusive, uma transcrição do Manifesto de 1955.

64 Um drone (zangão, em inglês) é o nome popular dado à aeronave não tripulada contro-
lada remotamente. Trata-se, na nomenclatura mais técnica, de um Veículo Aéreo Não 
Tripulado (VANT) ou  Veículo Aéreo Remotamente Pilotado (VARP), também chamado 
UAV (do inglês Unmanned Aerial Vehicle).

65 Nesse momento, encerrando a atividade, é apresentado o vídeo “Arquivo Prof. Ubiratan 
D’Ambrosio (APUA – Fase II), produzido pelo GHEMAT – Grupo de Pesquisa de História da 



210      Pesquisa em história da Educação Matemática no Brasil: sob o signo da pluralidade

Referências
BURIGO, E.Z.. Movimento da Matemática Moderna: um estudo da ação e do pensamento 

de educadores matemáticos nos anos 60. Dissertação (Mestrado em Educação), 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1989.

D’AMBROSIO, U. Albert Einstein e sua atuação para a Paz. RBHM, Vol. 5, no 10, p. 
1-17, 2005.

CALÁBRIA, A.R. Primeiro Colóquio Brasileiro de Matemática: identificação de um 
registro de pequenas biografias de seus participantes. Dissertação (Mestrado em 
Educação Matemática). UNESP, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Rio 
Claro, 2010.

DALCIN, A. Cotidiano e Práticas salesianas no Colégio Liceu Coração de Jesus de São 
Paulo entre 1885 – 1929: construindo uma história. Tese (Doutorado em Educação), 
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, 2008. 

GADOTI, M. (Org.). Paulo Freire: uma bibliografia. São Paulo: Cortez, 1996.

GOMES, M.L.M. D’Ambrosio on ethnomathematics. HPM Newsletter, N. 62, Julho, 
2006. p. 1-5. Disponível em http://www.clab.edc.uoc.gr/hpm/

GARNICA, A.V.M; TOLEDO, J. C. . Resgatando oralidades para a História da Matemática 
e da Educação Matemática brasileiras: o primeiro Colóquio de Matemática (1957). 
Perspectivas da Educação Matemática, Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 39-78, jan./
jul. 2008.

GARNICA, A.V.M. Resgatando Oralidades para a História da Matemática e da Educação 
Matemática Brasileiras: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
de São Paulo. Revista Brasileira de História da Matemática. Rio Claro: SBHMat, 
v.07, 2007, 247-279.

LIMA, E.B.; DIAS, A.L.M.. A Análise Matemática no ensino universitário brasileiro: a 
contribuição de Omar Catunda. Rio Claro: Bolema, v.23, n. 35B, abr. 2010, p. 
453-476.

NARDI, R.; GONÇALVES, T.V.O.. A Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática 
no Brasil: memórias, programas e consolidação da pesquisa na área. 1. ed. São 
Paulo: Livraria da Física, 2014. v. 1. 400p

SILVA, C. P. da. Sobre o início e consolidação da pesquisa Matemática no Brasil – parte 
I. Rio Claro: Revista Brasileira de História da Matemática, v.6, n. 11, abr./2006-
set.2006, p. 67-96. 

VIANNA, C. R. Vidas e Circunstâncias na Educação Matemática. São Paulo, 2000, 472 
f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2000.
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