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Breve Apresentação
A leitura deste livro exige um pacto entre os or-

ganizadores e seus possíveis leitores, já que seu título é 
enganoso, posto que essa coletânea de textos, apenas, 
não cumpre a função de estudar o desenvolvimento e a 
consolidação da História da Educação Matemática como 
campo de pesquisa. Este livro deve ser compreendido 
como parte de um conjunto composto tanto por outros 
livros quanto pelas ações cotidianas de inúmeros pesqui-
sadores, desde os já consagrados até os que se iniciam na 
pesquisa em História da Educação Matemática nos mais 
distintos níveis de formação e nas mais variadas institui-
ções. Ele, portanto, deve ser concebido como mais uma 
etapa na construção de um edifício, visando, ao mesmo 
tempo, projetá-lo e executá-lo (este o pacto a ser firma-
do aqui). Em particular, este livro compõe uma série de 
livros – dos quais quatro já foram publicados,1 estando 
vários ainda por vir – que resultam dos Encontros Nacio-
nais de Pesquisa em História da Educação Matemática, 
os ENAPHEM. É esse conjunto de registros – já iniciado, 
mas sem perspectiva de finalização – que permitirá, em 
algum momento, percebermos, cada vez com mais cla-
reza e acuidade, a arquitetura de uma área cujo interesse 
central é compreender a Matemática Escolar, no correr 
do tempo, com suas tendências, seus atores, seus temas e 
suas metodologias nos mais variados cenários. Este volu-
me abraça uma disposição que já se manifesta nos outros 
volumes dessa série de textos – a de manter aceso o diá-

1 História da Educação Matemática e Formação de Professores, de 2018, orga-
nizado por Maria Célia Leme da Silva e Thiago Pedro Pinto; História da Educação 
Matemática e Formação de Professores, de 2016, organizado por Bruno Alves 
Dassie e David Antonio da Costa; Pesquisa em História da Educação Matemática 
no Brasil: sob o signo da pluralidade, de 2014, organizado por Antonio Vicente 
Marafioti Garnica; e História da Educação Matemática no Brasil: problemáticas 
de pesquisa, fontes, referências teórico-metodológicas e histórias elaboradas, de 
2012, organizado por Wagner Rodrigues Valente, todos integralmente disponí-
veis para consulta e download em www.enaphem.com.
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logo com outros campos do conhecimento, como a Filo-
sofia, a História e a História da Educação – incorporando 
também a promessa de manter, motivar e ampliar, tanto 
quanto possível, o diálogo com pesquisadores de outros 
países, certos de que temos um papel relevante a desem-
penhar nesse mundo atordoado e planetário de hoje, e de 
que nenhum esforço autêntico pode ser feito nesse sen-
tido se negligenciarmos a necessidade de derrubar fron-
teiras, aceitar contrastes e operar coletivamente, promo-
vendo a pluralidade e a diversidade. O primeiro capítulo é 
um prefácio ampliado, apresentando os demais capítulos 
para os leitores que aceitarem esse pacto que propomos.

Os organizadores
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Pelos Itinerários, 
Movimentos e 
Ancoragens das 
Pesquisas em 
História da Educação 
Matemática no Brasil

Iran Abreu Mendes

Deixa que eu te conte uma nova/velha estória
de pontes que passam por sobre as águas

de quedas e glórias, de chorar e de sorrir…
deixa que eu te conte como o tempo corrói os templos

e restam uns poucos fiéis
que naveguei no deserto seguindo o riso das estrelas…

deixa que eu te conte de como eu quis ser âncora
e me tornei farol…

deixa que eu te conte uma estória…
(Os dedos e Os Anéis – Edmar da Rocha e Fernando Dako)
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O excerto extraído da canção Os dedos e Os Anéis me fazem re-
fletir sobre as âncoras e os faróis que tomamos como referências em 
muitos dos estudos e pesquisas que fazemos e que nos induzem a se-
guir. Como os desertos são tantos, mas conseguimos navegar por eles 
até chegar no mar. É de itinerários como esses que as pesquisas se 
alimentam cotidianamente. É um pouco nesse insistente desejo que 
os grupos de pesquisas em história da educação matemática vêm des-
bravando caminhos e traçando novos itinerários para produzir seus 
conhecimentos.

A partir da última década do século XX, diversos são os estu-
dos que foram realizados por pesquisadores nacionais e estrangeiros 
acerca dos conhecimentos históricos relacionados ao ensino de mate-
mática. Muitos desses estudos focalizaram itinerários pessoais e pro-
fissionais de educadores, pesquisadores e a gênese de suas produções e 
suas bases epistemológicas, bem como as implicações dessa gênese na 
formação de novos pesquisadores e na produção de conhecimento e 
organização de redes de pensamento e pesquisas sobre essas temáticas 
e os modos de pesquisar.

Atualmente esses estudos e pesquisas em história da educação 
matemática vêm apresentando enfoques em temas como as histórias 
de vida e formação, apoiando-se na história oral como técnica de pes-
quisa e na organização da memória da educação matemática. Tem se 
identificado, também, um expressivo e relevante avanço na explora-
ção de arquivos, imagens e filmografias existentes em centros de docu-
mentação, dentre outras fontes de pesquisa histórica em todas as suas 
dimensões. Igualmente, o método (auto)biográfico surgiu como mais 
uma possibilidade de ampliação das estratégias de pesquisas em histó-
ria da educação matemática.

Além do que foi mencionado nos parágrafos anteriores, outros 
processos de investigação e temas focalizados nas pesquisas, como 
por exemplo a história das disciplinas e das instituições escolares, têm 
auxiliado diversos pesquisadores na busca de respostas acerca do pro-
cesso de constituição dessa história plural na qual a educação mate-
mática vem se constituindo como área de produção de conhecimento 
acerca do ensino e da formação de professores de matemática. A esse 
respeito, é importante considerar que a compreensão desse processo 
de geração, armazenamento e validação de informações sobre esse as-

sunto se constitui em um objeto de observação, reflexão e análise para 
se pensar essa história como um eixo dinamizador da realidade social.

Assim, tem se tornado possível mostrar processos de escrita 
da história da educação matemática bem como dos seus processos 
estruturantes de interconexão que envolveram legislações gerais e 
específicas sobre ensino e educação, programas de ensino, manuais 
pedagógicos, ambientes e formatos escolares e modalidades didáticas, 
como pontos de convergências e complementaridades dos processos 
de interpretação dos espaços e das temporalidades, das experiências, 
das formas de ensino e de aprendizagem, do conhecer e do saber-fazer 
matemáticas em todas as suas dimensões: social, cognitiva, cultural, 
pedagógica e profissional.

De acordo com os princípios explicitados na epistemologia de 
Ludwik Fleck (2010), esse cenário refere-se a um movimento que se ca-
racteriza pela busca de explicações para os modos como são constituí-
dos os coletivos de pensamento, o que denota a demarcação dos estilos 
de pensamento institucionalizados a partir das relações intracoletivas 
e intercoletivas estabelecidas ao longo do desenvolvimento dos itine-
rários de cada intelectual, seja individualmente ou em grupo, em suas 
relações com os objetos de ensino e de pesquisas, e na interação com a 
comunidade científica e não científica.

Mas do que tratamos quando, nos parágrafos anteriores, usa-
mos o termo “itinerário”? Quais conceitos e significados são incorpo-
rados ao termo, no âmbito da filosofia, da epistemologia e da pesquisa, 
que envolve assuntos correlatos ao tema de cada pesquisa em história 
da educação matemática? Inicialmente tomamos o termo itinerário 
com o significado dicionarizado concernente à definição de trajeto a 
ser percorrido, ou seja, o desenho de um roteiro de viagem ou o per-
curso que se pretende seguir ou que será seguido em direção a algum 
destino, ou até mesmo sem um estabelecimento prévio.

No caso da pesquisa relacionada à história da educação ma-
temática, adoto neste texto o sentido dos movimentos realizados em 
torno e em contextos que envolveram personagens, instituições, dis-
ciplinas, programas de ensino, teorias etc., que compuseram um ce-
nário, um contexto e diversas situações espaço-temporais que estive-
ram relacionadas à organização e à prática do ensino de matemática 
em cada um desses contextos.
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Outras questões referem-se ao modo como são constituídos es-
ses itinerários. O que é necessário para que se torne possível descre-
ver e explicar itinerários percorridos? De acordo com Ortega y Gasset 
(1997), a filosofia e o filósofo têm como itinerário apenas uma teoria 
a ser constituída e seguida; e todo o esforço que fazem ao longo da 
vida de estudos tem como foco central a expansão, a crítica, a revisão, 
a comprovação do sistema pessoal de ideias formulado e reformula-
do nesse movimento espaço-temporal, maior ou menor conforme a 
envergadura intelectual do próprio filósofo, em torno de cada teoria 
constituída.

Considero, portanto, bem adequado pensar sobre a possibili-
dade de buscar teorias que viabilizem o exercício de descrição e inter-
pretação dos pensamentos, métodos, e conhecimentos produzidos e 
praticados ao longo da vida de estudos, sua expansão, crítica, revisão, e 
comprovação do sistema pessoal ou coletivo de ideias que possivelmen-
te tenham sido formulados e reformulados em um movimento espaço-
-temporal, por personagens que delinearam as histórias construídas 
por cada pesquisador ou por um conjunto deles, em torno de um tema, 
um problema em um contexto. É desses ingredientes humanos, terri-
toriais e situacionais que se constituem os itinerários percorridos em 
movimentos e ancoragens, centrais ao texto tratado neste prefácio.

No caso dos itinerários tomados como delineadores de percur-
sos, movimentos e ancoragens – teorias constituídas pelos trabalhos 
de estudiosos ou grupos de estudiosos, pesquisadores e professores –, 
as pesquisas em história da educação matemática têm se movimenta-
do em torno de fontes documentais de diversas ordens e modalidades, 
bem como de testemunhos expressos pelas memórias ou na forma de 
artefatos que fortalecem as conexões entre diversas informações que 
possibilitam as elaborações historiográficas (escritas da história).

Os itinerários caracterizam, portanto, determinados tipos de 
movimentos em torno de eventos históricos que se pretende narrar de 
maneira descritiva ou analítica, no sentido de propor situações possí-
veis e daí problematizá-las ao ponto de se poder estabelecer explica-
ções possíveis acerca de um mapa historiográfico que envolve os fatos, 
os contextos e personagens que movimentam a narrativa historiogra-
fada. É, então, nesse processo que se torna possível identificar pontos 
de ancoragens – que se tornaram sustentadores ou direcionadores dos 

movimentos e itinerários seguidos – e os percursos desenhados em 
processos.

Neste caso, inicialmente adoto o termo ancoragem como no 
dicionário da língua portuguesa, onde o verbo ancorar significa, prin-
cipalmente, firmar algo em alguma coisa em busca de segurança, ou 
seja, criar um ponto de apoio para se “segurar”, uma amarra que pro-
porciona maior estabilidade e segurança para o uso do que se toma 
para conhecer, o que se quer conhecer e que, tal como na prática da 
navegação, denomina-se âncora. A âncora, portanto, é a amarra que 
mencionei anteriormente, um termo muito utilizado na navegação 
em qualquer formato de experiência envolvendo o navegador.

Em termos semióticos, as âncoras podem ser interpretadas como 
os atalhos que nosso cérebro pega, com base em nossas memórias e con-
vergências interpretativas, para não ter que decidir detalhadamente so-
bre todos os fatos, uma vez que se trata de buscar outras referências, em 
nosso “banco de informações”, acerca de um determinado assunto, com-
pará-las e lançar como possibilidade de seguir na explicação.

Assim podemos considerar que a ancoragem está diretamente 
relacionada à nossa capacidade de tomar decisões. Logo, quando do-
minamos esse conceito, começamos a utilizá-lo com o objetivo de nos 
fundamentar no exercício da elaboração intelectual acerca das histó-
rias que queremos narrar.

É, portanto, ancorado nas relações entre itinerários, movi-
mentos e ancoragens que, neste prefácio, em forma de capítulo, me 
utilizo desses conceitos que compõem minha lente para deixar evi-
denciados o meu modo de ver formativo, sobre o que tem sido expresso 
em diversos estudos e pesquisas desenvolvidos no campo da história 
da educação matemática, principalmente aqueles realizados no Brasil 
e em alguns países ibero-americanos e ibero americanos, como os que 
estão representados neste livro.

Dos movimentos e ancoragens das pesquisas e 
pesquisadores

No âmbito da pesquisa em história da educação matemática 
podemos considerar que os objetos de análise das pesquisas realizadas 
no Brasil estão configurados pelos itinerários intelectuais individuais e 
coletivos, sistemas escolares, modelos e métodos de ensino, materiais 
didáticos, memórias das academias, artigos, teses e livros produzidos 
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em determinados períodos e sua importância naquele período, dentre 
outros fragmentos e rastros deixados na trajetória de cientistas, mate-
máticos e na formação de professores de matemática, que compõem o 
cenário e personagens da história da educação matemática.

Ao tomarmos esses aspectos como descritores históricos, bem 
como as expressões orais e escritas desses fatos como referências para 
a construção e análise histórica, torna-se possível refletirmos a respei-
to da importância da compreensão das biografias, histórias de vida, 
memórias de matemáticos e professores de matemática e a formula-
ção sistemática dos objetos matemáticos, na tentativa de reconstru-
ção da história da educação matemática e do contexto social em que 
tais histórias foram se constituindo no tempo e no espaço, a partir das 
interlocuções entre as mais diversas personagens que compuseram o 
cenário da sociedade e da cultura acadêmica disseminada pela insti-
tuição escolar.

A respeito do conhecimento dos pesquisadores em história da 
educação matemática, os estudos que realizei acerca da produção nes-
se campo de pesquisa, nas últimas três décadas (1990-2020), mostra-
ram que eles tendem a hibridar os métodos de investigação, análise 
e escrita da história, de modo a deflagrar um cenário diversificado de 
teorias que interagem dialogicamente em uma rede de relações epis-
temológicas que convergem na busca de aprimoramento nas explica-
ções sobre seus objetos de estudo historiográfico.

Desse movimento tornou-se possível compreender que a con-
figuração de um coletivo de pensamento constitui-se em uma tarefa 
necessária para se conhecer os patamares alcançados pelas pesquisas 
realizadas neste campo investigativo. Neste contexto, Farias e Men-
des (2015) evidenciam “a origem, evolução e disseminação das orga-
nizações sociais em várias gerações com o levantamento dos grupos 
de pesquisas sobre história da educação matemática do Brasil”, para 
verificar “as origens, crescimento, dimensões, desmembramentos e 
ramificações, bem como redes de conexão entre pesquisadores e estu-
dantes de mestrados e doutorados”. Tais informações convergem para 
a identificação das ramificações acerca dos pesquisadores-orientado-
res em história da educação matemática brasileira que disseminaram 
suas pesquisas nessa linha de investigação.

Assim, foi possível compreender que o processo de produção 

de conhecimento deve levar em consideração o sujeito, o objeto e o 
estilo de pensamento compartilhado pelo coletivo de pensamento. O 
estilo de pensamento é o direcionador do modo de pensar e de agir de 
um grupo de pesquisadores de uma determinada área do conhecimen-
to, que, em nosso caso, é composto pelos professores pesquisadores do 
campo da educação matemática.

Seguindo nessa mesma esteira, compreende-se também que o 
coletivo de pensamento se compõe de uma comunidade de indivíduos 
que compartilham práticas, concepções, tradições e normas, na qual 
a maneira própria de ver o objeto do conhecimento (o ver formativo), 
e de interagir com o mesmo, determina o estilo de pensamento.

Na estrutura geral do coletivo de pensamento, Fleck (2010) 
distingue os círculos esotérico e exotérico. O primeiro seria formado 
pelos especialistas, enquanto o outro representaria os leigos e leigos 
formados. As pessoas poderiam pertencer a vários coletivos simulta-
neamente, atuando como veículos na transmissão de ideias entre os 
coletivos. Entre os círculos exotérico e esotérico estabelecem-se rela-
ções dinâmicas que contribuem para a ampliação da área de conhe-
cimento, denominadas de circulação intracoletiva e circulação inter-
coletiva. Através da circulação intracoletiva de ideias, que ocorre no 
interior do coletivo de pensamento, o sujeito individual se insere no 
coletivo de pensamento e precisa aprender e compartilhar os conheci-
mentos e práticas do estilo de pensamento vigente.

Se admitirmos que a pesquisa em história da educação mate-
mática se constitui em um subcampo da história da Educação ou da 
história da Matemática, torna-se possível compreender a constitui-
ção dos círculos esotérico e exotérico em relação à comunidade de 
pesquisadores em história da educação matemática. Isto porque nem 
todos os pesquisadores em história, história da educação ou história 
da matemática têm uma compreensão que os especialistas em pesqui-
sas sobre história da educação matemática possuem. Logo, torna-se 
possível compreender a importância da circulação intracoletiva e in-
tercoletiva desses círculos para que se torne adequadamente viável a 
expansão das ideias, informações e histórias escritas pela comunida-
de de historiadores da educação matemática.

Neste sentido, reitero a posição de Fleck (2010) ao asseverar 
que a circulação intracoletiva de ideias é a responsável pela coerção 
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de pensamento que forma um membro novato de determinado coleti-
vo de pensamento. Muitas vezes, o acesso ao conhecimento histórico 
produzido e disseminado em anais de eventos científicos, em livros 
resultantes de pesquisas e reflexões sobre pesquisas, em artigos ou si-
milares podem se tornar decisivos nessa coersão ou seja, na formação 
do pensamento a respeito do saber-fazer desse campo de pesquisa.

Por outro lado, o tipo de circulação intercoletiva contribui 
para o processo de expansão do estilo de pensamento, principalmen-
te em processo de formação, uma vez que essa circulação de ideias 
ocorre entre dois ou mais distintos coletivos de pensamento, e tem 
papel fundamental na extensão do estilo de pensamento. Isto porque 
toda circulação intercoletiva de ideias implica em um deslocamento 
ou transformação dos valores dos pensamentos por meio do processo 
de comunicação, ou seja, essa comunicação não ocorre sem transfor-
mação e sem que se produza uma remodelação de acordo com o esti-
lo que, intercoletivamente, se traduz em um reforçamento e em uma 
mudança fundamental do pensamento comunicado.

No caso da comunidade de pesquisadores em história da edu-
cação matemática, o deslocamento ou transformação dos valores dos 
pensamentos ocorre nas interações dos estilos de pensamento, re-
presentadas pelas teorias e métodos adotados nas pesquisas, que são 
socializadas em apresentações (palestras, conferências ou comunica-
ções orais), publicações divulgadas, lidas e discutidas na formação de 
professores (graduação) e de pesquisadores (pós-graduação) e no de-
senvolvimento de projetos de pesquisas em história da educação ma-
temática desenvolvidos em rede de cooperação.

Assim, é possível afiançar que a epistemologia de Fleck possi-
bilita identificar o caráter sócio-histórico-cultural da produção do co-
nhecimento histórico, de modo que se possa compreender a interação 
dos coletivos de pesquisadores e de professores entre si e com outros 
grupos sociais que contribuíram na produção de conhecimento a ser 
historiografado por cada pesquisador individual ou coletivamente, 
explicitando o caráter sociológico da produção e disseminação do co-
nhecimento histórico elaborado.

Deste modo, as categorias circulação intra e intercoletiva de 
ideias possibilitam caracterizar os processos de constituição, dissemi-
nação e modificação do conhecimento histórico elaborado, bem como 

conhecer o pensamento e as práticas pedagógicas dos professores em 
cada momento histórico apontado na escrita da história. Igualmente, 
a produção em história da educação matemática pode ser caracteriza-
da como um processo que envolve instauração, extensão e transfor-
mação de estilos de pensamento.

Além disso, o processo de instauração de um estilo de pensa-
mento, nesse campo de pesquisa, decorre do enfrentamento de um ou 
mais problemas e por mais de um pesquisador, ou seja, por um coleti-
vo, que se dispõe a debruçar-se sobre esses problemas, como é o caso 
dos grupos de pesquisa em história da educação matemática, organi-
zados em diferentes regiões do país, que se reúnem periodicamente 
para debater sobre os temas correlatos de pesquisa.

A seguir apresentarei pequenos excertos anunciativos acerca 
dos itinerários, movimentos e ancoragens nas pesquisas em história da 
educação matemática, abordadas nos capítulos deste livro. Minha in-
tenção é dar ao leitor um panorama geral sobre as reflexões e considera-
ções estabelecidas após a realização do V Encontro Nacional de Pesquisa 
em História da Educação Matemática (V ENAPHEM), como pontos de 
convergências para o design de um mapa historiográfico dos estudos e 
pesquisas que constituíram o centro do debate durante o evento.

Dos itinerários, movimentos e ancoragens nas pesquisas 
em história da Educação Matemática

Nesta seção considero relevante conectar as ideias sobre rela-
ções intra e inter coletivas ao coletivo e estilos de pensamento expres-
so nos capítulos deste livro, de modo a fazer emergir aspectos correla-
tos que problematizam sobre diversos temas resultantes das pesquisas 
em história da Educação Matemática no Brasil e em países ibero ame-
ricanos.

Neste sentido, o livro inicia com a abordagem de uma historio-
grafia do currículo para o ensino de matemática na escola primária da 
cidade de Buenos Aires (1961-2004). Para tal intento, sua autora destaca 
que, ao contrário do registro da memória da educação matemática, o 
registro da história da educação matemática é uma construção incom-
pleta e com percalços, típicos do que deixou de existir. Para estudar 
os eventos históricos relacionados à política educacional do período 
estudado e a formação do Professor da Educação Básica da cidade de 
Buenos Aires, especialmente na área de matemática, foram tomados 



22 23

para a elaboração do relato historiográfico fontes primárias e secun-
dárias e registros de memória dos envolvidos.

Na sequência, o livro traz capítulo no qual são abordadas as 
potencialidades de testemunhos imagéticos em fotografias, monu-
mentos e textos literários serem tomados como fontes históricas 
para a composição de narrativas historiográficas. Trata-se do texto 
intitulado Quando uma fotografia, um monumento e um texto literário 
tornam-se fontes históricas, cujo objetivo é discutir a apropriação de 
fontes históricas, em uma reflexão metodológica desenvolvida sob a 
perspectiva de autores da História Cultural. Os resultados investigati-
vos dessas fontes dialogam com outras áreas do conhecimento, conse-
quências de densas e profundas análises.

Nesse movimento, no terceiro capítulo, intitulado Problemati-
zando o Paradigma Liberal-meritocrático de Escolarização Moderna na 
História, são lançadas interrogações acerca desse paradigma, com o 
propósito de problematizar o que os autores denominam de “paradig-
ma liberal-meritocrático de educação escolar”. Mencionam como os 
traços fisionômicos desse paradigma foram se constituindo na histó-
ria por meio dos debates em torno da instituição dos sistemas públicos 
de escolarização vigentes ao longo do século 19, sobretudo na Alema-
nha e França, mostrando como tais debates praticamente excluíram 
o ideário da ala propriamente revolucionária da revolução francesa 
de 1789. Por fim, descrevem experiências educacionais brasileiras dis-
sonantes em relação a esse ideário, bem como apresentam um modo 
possível de se desconstrui-lo e, com base nessa desconstrução, indicar 
um modo possível de se reinventar a educação matemática escolar e a 
pesquisa em história da educação matemática.

No capítulo seguinte, intitulado História do Ensino de Geometria, 
Desenvolvimento Profissional e Formações Remotas: grandes desafios, a fi-
nalidade da autora é discutir possibilidades de articulação entre a histó-
ria do ensino de geometria nos anos iniciais e a formação de professores, 
em conexão ao desenvolvimento profissional dos professores, levando-se 
em conta a modalidade virtual incorporada ao trabalho docente a par-
tir da pandemia da COVID19. Neste sentido a autora procurou analisar 
e ponderar novos caminhos possibilitados pela formação remota, bem 
como refletir sobre problemáticas que esse modo de exercitar a docência 
pode desencadear em quem ensina e em quem aprende.

No quinto capítulo, intitulado Uma Matemática Severina: como 
educar para o pouco, para o menos, para a míngua, o autor trata da ne-
cessidade de contextualização da educação matemática ao estabelecer 
uma crítica sobre um ensino de matemática meramente formal, esco-
larizado, desvinculado do contexto social e cultural, contrapondo-se a 
um ensino que, de fato, se preocupe em educar. Neste sentido, sugere 
modos de abordagem para temas matemáticos como números e ope-
rações, fundados na experiência prática e cotidiana de quem aprende, 
considerando a materialização e concretização das dimensões abstra-
tas dos conceitos e da linguagem matemática. Sugere que, seguindo 
seu próprio percurso de elaboração, os conceitos aritméticos podem 
ser tratados como tecnologias voltadas para a existência e a sobrevi-
vência humanas, mesmo em situações sociais as mais precárias, como 
é a de grande parte da população brasileira.

Na sequência, o capítulo denominado Pontos de Referência para 
uma Historiografia da Educação Matemática na Venezuela, apresenta tra-
balhos que se referem à história da educação matemática na Venezue-
la, a fim de definir a trajetória seguida pela historiografia deste campo 
disciplinar no referido país. O autor toma como marco histórico dessa 
trajetória uma tese de doutorado que trata das pesquisas que têm a edu-
cação matemática como objeto de investigação, com a intenção de apre-
sentar uma linha do tempo da historiografia da Educação Matemática 
venezuelana entre 1974 e 2015, incluindo eventos, produções e aconteci-
mentos relacionados à divulgação de informações históricas relativas 
ao desenvolvimento da educação matemática no país.

O sétimo capítulo, intitulado Uma primeira leitura da investi-
gação em História da Educação Matemática no mundo ibero-americano, 
apresenta uma revisão das produções publicadas nos livros resultan-
tes dos Congressos Ibero-americanos de História da Educação Mate-
mática, com ênfase em um panorama internacional das pesquisas em 
História da Educação Matemática (HEM), com destaque nas metodo-
logias, teorias, referências, tendências e ausências nas produções em 
HEM na Ibero-América. 

O capítulo seguinte, intitulado Uma análise de referenciais teó-
rico-metodológicos de trabalhos submetidos às Sessões Coordenadas dos 
Enaphem, mostra que as cinco edições do Enaphem apresentaram um 
número grande de comunicações científicas compostas de mais de 300 
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trabalhos. Os autores asseguram que o imenso rol de trabalhos dificul-
ta uma análise qualitativa dos trabalhos que vise a uma organização 
em categorias ou por representatividade. Todavia, propõem a possi-
bilidade de caracterizar os trabalhos em um diálogo que não descar-
ta as características ímpares de determinados estudos, que poderiam 
ser vistos, sob uma outra análise, como não representativos, mas que 
podem trazer aspectos e temas interessantes para a discussão sobre o 
movimento de consolidação do campo da História da Educação Mate-
mática.

No capítulo denominado Dos programas de matemática à BNCC: 
os experts e a produção de novos saberes, seu autor considera os processos 
e dinâmicas de produção de novos saberes para o ensino e para a forma-
ção de professores, especificamente em documentos curriculares relati-
vos à matemática, como os textos oficiais constantes nas diretrizes para 
a educação, intencionando analisar tanto as fontes de pesquisa mobi-
lizadas quanto os bastidores da produção de documentos curriculares 
relacionados ao ensino e à formação de professores, a fim de mostrar a 
importância dos estudos históricos para compreendê-los.

Como último capítulo, nos é apresentado um testemunho de 
vida, formação e prática profissional. Registro de uma longa entre-
vista, nele Bernadete Morey se descreve como uma personagem de 
sua geração, cujas histórias se mostram como testemunho para seus 
descendentes. Trata-se de um registro de memória operacionalizado 
pelo pensamento, pelas ações e inter(seções) que compõem uma vida 
pessoal e profissional de quem vivenciou diversas modalidades de 
práticas educacionais impactadas pelas políticas estabelecidas no país 
ao longo do século XX e início do século XXI. O exercício da memória 
possibilitou a afloração de um testemunho no qual fica evidente que a 
entrevistada passou por processos de invenções, renovações e inova-
ções surgidas e ressurgidas em diversos momentos e locais do mundo, 
com implicações na Ciência, na Matemática e na Educação Brasileira. 
No registro dessa entrevista é possível evidenciar tanto a prática como 
testemunho de um desafio que apostou na (auto)formação, quanto 
como os movimentos e momentos de reformulação do pensamento, 
concretizados em práticas educacionais e em ações formativas especí-
ficas relativas ao ensino de matemática podem ancorar o conhecimen-
to histórico, criando material de inestimável valor documental.

Para uma finalização do texto
Como numa viagem imaginária em um atlas, consultando di-

versos mapas historiográficos, foi possível identificar pontos de con-
vergências e singularidades, contextos e modos de organização nas 
reflexões dos autores que participam deste livro.

Assim retomo os significados dos termos itinerário, movimen-
to e ancoragem como insinuadores da navegação realizada nos mun-
dos historiografados, nas rotas traçadas em cada texto elaborado, ve-
rificando flutuações e naufrágios nos mapas da pesquisa em história 
da educação matemática, e aponto a necessidade de serem elabora-
dos calendários adequados às situações já mapeadas, para que assim 
se torne possível aprofundar soluções para questões abordadas nos 
textos escritos por cada autor a partir de seu lugar de reflexão. Tomei 
em consideração esses parâmetros alegóricos, expressos por esses ter-
mos, para anunciar esse novo livro que contribui para conhecermos e 
compreendermos o que se fez e o que se faz nas pesquisas em história 
da Educação Matemática no Brasil e em cooperação com alguns países 
ibero americanos.

Talvez seja por esse caminho da cooperação reflexiva em torno 
e no interior dos problemas de pesquisa desse campo de investigação 
que possamos identificar novos pontos de conexão entre o que já se fez 
e o que ainda falta fazer, posto que esse movimento é necessário para 
se pensar melhor sobre a abrangência de pesquisa que realizamos.

Essa expressão “pensar melhor”, deve ser adotada pelos lei-
tores ao terem acesso a este livro, uma vez que muito se tem a fazer 
em termos de pesquisa, a partir do que se aponta nessas páginas que 
deverão ser minuciosamente folheadas. E, assim, o pensamento deve 
vagar, traçar itinerários, ancorar em determinados capítulos e ima-
ginar outros movimentos que poderão ser feitos em torno dos temas 
aqui tratados.

Com essa esperança, desejo a todos uma ótima leitura.
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Introducción: La Historia de la Educación Matemática en 
Argentina, un espacio entre la Memoria y la Historia

En las últimas décadas, las investigaciones referidas a la Edu-
cación Matemática y a la Historia de la Educación Matemática se han 
intensificado notablemente. Esto es observable en las actas de los cien-
tos de congresos realizados a lo largo de los continentes.

En Argentina, a diferencia de las investigaciones realizadas en 
Educación Matemática, sobre las que sí se cuenta con múltiples resul-
tados (VILLARREAL, ESTELEY, 2002; SCAGLIA, KIENER, 2013), es 
de destacar que el estudio de la Historia de la Educación Matemática 
(HEM) referidos a procesos histórico-educativos orientados a la en-
señanza de la matemática en Argentina, viene asomándose tímida e 
intermitente. 

Esto se verifica en la inexistencia de grupos que investigan so-
bre la temática, en la carencia de congresos referidos a la HEM especí-
ficamente, en la inexistencia de algún espacio curricular en la formaci-
ón inicial de profesores o maestros y en los espacios de posgraduación 
de profesores referidos a la HEM. A la fecha, solo se ha catalogado un 
Seminario dictado en 2018 y replicado en 2021, denominado “Historia 
de la enseñanza de las matemáticas en los sistemas educativos latino-
americanos: siglos XIX Y XX”,2 dictado por el Dr. Martín Lerragalde. 

Los escritos encontrados en repositorios oficiales y en actas de 
congresos en HEM de autoría argentina se apoyan principalmente en 
la Memoria de los hechos acaecidos.

En este punto, quisiera citar al filósofo francés Pierre Nora 
(1993), quien hace un detallado estudio de la distinción entre los regis-
tros de la Memoria y de la Historia. Nora indica que Memoria e Histo-
ria actúan en dos canales radicalmente diferentes, pero estrechamen-
te relacionados (NORA, 1993),

El registro de la Memoria deviene de lo afectivo, de lo psico-
lógico y de lo emotivo; en un principio es individual, a diferencia de 

2 Dicho Seminario presencial fue parte de la Especialización en Enseñanza de las 
Matemáticas para el Nivel Inicial y el Nivel Primario de la Universidad Nacional de 
La Plata. En el caso del seminario 2018, fue abierto a interesados, ajenos al pos-
grado, contando con 24 inscriptos; mientras que en 2021 fue solo para inscriptos 
a la especialización (76 realizaron el seminario, aún en proceso de evaluación a la 
escritura de este artículo) y se realizó de manera virtual. Agradecemos a la Dra. 
Claudia Broitman por estos datos.

la Historia. La Memoria, además, es extremadamente voluble, juega 
muchos papeles y no tiene pasado, ya que por definición es un pasado 
siempre presente (NORA, 1993).

Si bien para el autor, la Historia nace y se afirma en la Memo-
ria, sus registros no suelen coincidir. En el caso del registro de la His-
toria de la Educación Matemática en Argentina, está construido con 
base en documentos o materiales documentales que fueron permi-
tiendo reconstruir los hechos educativos, por lo que esta labor ha sido 
posterior a lo que la Memoria de los actores de la Educación Matemá-
tica evoca. 

La Memoria de la Educación Matemática en Argentina, en 
tanto recuerdo de un pasado lejano o cercano, vivido o imaginado, ha 
sido patrimonio de grupos que experimentaron los hechos por sí mis-
mos o por medio de la lente de otros. 

Contrariamente al registro de la Memoria, el registro de la His-
toria es una construcción que muestra cierta incompletitud e inconve-
nientes propios de aquello que ha dejado de existir. Si bien en algunos 
casos, por medio de la Memoria, han quedado huellas, pruebas, las de-
nominadas fuentes históricas, en el caso de la memoria oral, mayor-
mente secundarias, será a partir de esos rastros, controlados, entre-
cruzados, comparados, que este escrito, que se ocupa de reconstruir 
los hechos que la Memoria trajo a la mesa de trabajo y, sobre todo, in-
tegrarlos en un conjunto explicativo, cobrará sentido. 

La Historia supone un trabajo intelectual, intentando despo-
jarse de toda ideología, que exige análisis y discursos críticos. Este tra-
bajo historiográfico pretende avanzar más allá de un espacio de me-
moria, aunque se nutra en buena parte de él. 

Para lograr estos objetivos se relacionarán los Documentos 
Curriculares de la Educación Primaria, los hechos de la Historia re-
lacionados con la Política Educativa de la etapa estudiada y la For-
mación del Maestro de Enseñanza Primaria, en especial en el área de 
Matemática, con la pretensión de armar un relato historiográfico del 
período mencionado. 

El entrecruzamiento de fuentes primarias, secundarias y la 
Memoria de los actores involucrados como parte de una Historia casi 
presente (DERIARD, 2020), integrarán los hechos en un conjunto ex-
plicativo de la Historia del Currículum de Matemática de la Educación 
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Primaria en la Ciudad de Buenos Aires en el período 1961-2004.

Cronología de la evolución del Diseño Curricular para la 
Educación Primaria en la enseñanza de la matemática: 
Historia y Memoria

En esta cronología analizada se hará referencia especialmen-
te al currículo de la, hoy denominada, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (en el inicio de período estudiado, denominada Municipalidad 
de Buenos Aires) ciudad capital de la República Argentina, durante el 
período 1961-2004. 

Programa Sintético Básico Común Aprobado en la 
Tercera Reunión De Coordinación Escolar efectuada en la 
ciudad de San Miguel De Tucumán (1960) 

El Sistema Educativo de la Ciudad de Buenos Aires sufrió mo-
dificaciones a lo largo del tiempo debido a la implementación de las 
políticas de descentralización de los servicios educativos desde la ju-
risdicción nacional (Estado Centralizador) hacia las jurisdicciones lo-
cales (Estado Descentralizador) (PASTORINO, 2009). 

Estas políticas de descentralización formaron parte de una ten-
dencia regional latinoamericana que se inician en Argentina durante 
el gobierno desarrollista del presidente Dr. Arturo Frondizi (1958-
1962) y se justificaron en la reducción del gasto del gobierno nacional 
central, mediante la descentralización de las decisiones en educación.

Desde 1961, la ciudad de Buenos Aires, capital de la República 
Argentina, regía su educación primaria mediante el Programa de Edu-
cación Primaria de 1961 (C. F. NACIÓN, 1961), elaborado por la Comisi-
ón Redactora de Proyectos de los Nuevos Programas para las Escuelas 
Primarias, cuya redacción se ubica durante el gobierno del Dr. Arturo 
Frondizi.

En dicho programa se lee, en su pág. 10, correspondiente a la 
asignatura Matemática para el nivel primario, lineamientos generales 
(el resaltado en negritas no es del texto original):

El ordenamiento sistemático seguido en la estructuración de este pro-
grama no implica un orden análogo en la marcha de la enseñanza. 
El maestro establecerá el ordenamiento de los conocimientos y hará las 
asociaciones naturales y lógicas entre los diferentes temas de Aritmética, 

entre los de Geometría, además de la oportuna vinculación entre ambas 
ramas de la Matemática y las que pudieren establecerse con el resto de la 
actividad escolar. (…) No se hace referencia en el programa a los problemas, 
pues, como se ha dicho en el comienzo, la esencia de la matemática es siem-
pre la solución de problemas. (PROGRAMAS, pág. 10).

Es interesante destacar que este programa posee la particula-
ridad de dejar en el maestro la potestad de establecer el orden de los 
contenidos, de acuerdo a las necesidades del grupo escolar, y a la vin-
culación entre Aritmética, Geometría y otras ramas del saber escolar. 
Esto puede evidenciarse claramente con la inclusión de dos asignatu-
ras llamadas Trabajo Manual y Labores, en las cuales la matemática se 
utiliza como herramienta desde el primer año de la enseñanza básica, 
en tareas de papiroflexia, construcciones en madera sencilla y elabo-
ración de moldes para la confección de ropa de muñecos.

En esta etapa, las escuelas de la ciudad de Buenos Aires eran 
Escuelas Normales, con maestros (en su mayoría mujeres) egresados 
como Maestros Normales. Estos maestros, formados a partir de las re-
formas del período 1910-1953, egresaban con formación en Ciencias o 
Letras, además de las disciplinas pedagógicas necesarias para llevar 
adelante su labor pedagógica.

Podemos identificar, en este período, al enfoque para la forma-
ción de maestros que Davini (2008) denomina como “enfoque clásico”. 
Dicho enfoque entiende a las prácticas docentes como campo de apli-
cación de conocimientos, métodos y técnicas para enseñar. 

El enfoque normalista se impuso desde los orígenes de la for-
mación del magisterio, allí por 1870, y se propuso formar a los fu-
turos maestros en las prácticas a través de la aplicación de métodos 
fundamentados en el acompañamiento sistemático de los docentes a 
cargo de las aulas (ALLIAUD, 1993). Con respecto a las tradiciones de 
enseñanza a partir de los años 1960, logra gran impulso la tradición 
tecnicista, de base neoconductista, que inundó la literatura pedagógi-
ca y las instituciones formadoras, en especial con la reforma de la Ma-
temática Moderna. La formación en las prácticas docentes mantuvo 
el status de campo de aplicación al final de la carrera, pero agregando 
y desarrollando una gran batería de técnicas instrumentales. Los do-
centes sintieron que se jerarquizaba su labor, con la incorporación de 
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una gran cantidad de técnicas para la acción (DAVINI, 2008).

El Movimiento de la Matemática Moderna (MMM) y su 
influencia en los planes de estudio de matemática en la 
enseñanza primaria 

Como hemos dicho en el punto anterior, en la Capital Federal re-
gía el Plan de Estudios para la Educación Primaria (NACIÓN C. F., 1961) 
elaborado por la Comisión Redactora del Proyecto de los Nuevos Progra-
mas para las Escuelas Primarias, cuya redacción se realizó durante el go-
bierno de Arturo Frondizi, quien fuera derrocado en abril de 1962. 

Será a partir de 1962 que se pone en práctica una política edu-
cativa tendiente a la transferencia de las escuelas primarias a todos los 
gobiernos provinciales, colocando al Estado Nacional en un papel sub-
sidiario para garantizar el servicio educativo (DERIARD, 2020).Desde 
la publicación del Plan de Estudios Para la Escuela Primaria de 1961, se 
suceden en Argentina variados acontecimientos históricos y diversos 
gobiernos, algunos democráticos y otros de facto, que inciden en la po-
lítica educativa, por lo tanto, directamente sobre los planes de estudio. 

Será recién luego de 10 años, en febrero de 1972, que se publi-
carán los nuevos Lineamientos Curriculares de la Escuela Primaria 
(NACIÓN M. D., 1972). 

En este documento se observa, por primera vez, la inclusión 
de temáticas referidas al Movimiento de Matemática Moderna (DE-
RIARD, 2020):

La enseñanza de la matemática en la escuela primaria determinará la actitud 
futura del alumno ante la materia. Si desde un principio se la enfoca como 
una actividad del alumno que lo llevará poco a poco a establecer relaciones, 
a pasar a expresarlas en un lenguaje simbólico, y de esta manera llegar gra-
dualmente a la abstracción, no se crearán en el niño e1 temor ni la aversión 
hacia la materia, que es tan común observar en nuestro medio. (NACIÓN M. 
D., 1972, pág. 32)

Dentro del mismo, en la página 37 podemos observar como ob-
jetivo para el primer y el segundo año de la escuela primaria: 

Estimular el desarrollo de la capacidad del alumnado para establecer rela-
ciones (…) para que el niño: - se inicie en el lenguaje “conjuntista”; - ordene y 
clasifique elementos; - se inicie en la idea de función; - adquiera la noción de 
número natural a partir de la correspondencia entre conjuntos. (NACIÓN M. 
D., 1972, pág. 37) 

Resulta interesante el listado de los autores de los libros que 
figuran en la bibliografía de los Lineamientos Curriculares (NACIÓN 
M. D., 1972), tales como Dienes, Piaget, Castelnuovo, Revuz, Tapia. 
Es de suponer que algunos de estos autores, como Nelly Vázquez de 
Tapia, hayan sido capacitadores de maestros, en la época en cuestión, 
quien en una nota publicada en 1981 en la Revista del Instituto de In-
vestigaciones Educativas, indica, en referencia a la reforma de la Ma-
temática Moderna (DERIARD, 2020): 

Personalmente, de los numerosos cursos que he tenido la oportunidad de 
dictar en todo el país, a lo largo de veinte años, muchos de ellos auspiciados 
por organismos tales como la UNESCO, Ministerio de Educación de la Naci-
ón, universidades o Consejos de Educación de las Provincias he podido extra-
er conclusiones interesantes sobre la actitud asumida por los docentes frente 
a la reforma. (TAPIA, 1981, pág. 14)

Influencia de la III CIAEM en los lineamientos curriculares 
de 1972

En el año 1972 se realiza en Bahía Blanca, Argentina, la III CIA-
EM (Conferencia Interamericana de Enseñanza de la Matemática). En 
este importante evento es trascendente el accionar del matemático es-
pañol Dr. Luis Santaló, radicado en Argentina, quien fuera designado 
por la CIAEM en 1966 como agente de la reforma de la Matemática Mo-
derna en América Latina. En este acontecimiento de gran envergadura 
para la Educación Matemática se destaca, entre sus cuatro ejes priorita-
rios, el tratamiento de la Matemática Moderna en la Escuela Primaria. 

Es interesante poner de manifiesto que es el primer evento, de 
los tres congresos CIAEM realizados hasta 1972, en el que académi-
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cas argentinas presentan este tipo de informes (BARRANTES, RUIZ, 
2013). En las CIAEM I y II no se observan académicas presentando nin-
gún tipo de trabajos (ni mujeres ni argentinas).3

En la III CIAEM, se presenta un paper intitulado “El enfoque 
moderno de la enseñanza de la matemática a nivel primario” cuyas 
autoras son Margarita Oría de Chouhy Aguirre y Elsa de Martino, en 
el cual se detalla el estado de situación de la formación de Maestros 
Normales en Argentina, se fundamenta la inclusión de los contenidos 
del MMM en los curriculum de la escolaridad primaria y los inconve-
nientes presentados a la hora de ponerlos en práctica, principalmente 
por la escasa formación de maestros al respecto (UNESCO, 1972). 

Las recomendaciones de las tres conferencias internacionales 
CIAEM realizadas hasta 1972, convergen en las recomendaciones es-
critas debajo, en referencia al MMM y el nivel primario de la escola-
ridad:

Iniciar a los niños en los conceptos de la matemática moderna y, con ello, intro-
ducir los temas de conjuntos (noción intuitiva), relaciones de orden y de equi-
valencia, funciones, números naturales, propiedades estructurales, sistemas de 
numeración, base posición, números racionales, reales, medida, aproximacio-
nes, unidades de medida, el sistema métrico decimal y otros, nociones sobre el 
espacio, curvas cerradas y abiertas, interior y exterior, figuras en el plano y en el 
espacio, noción de vector, transformaciones: simetría, rotaciones, traslaciones 
y homotecias, y, finalmente, introducción a las probabilidades e inferencia esta-
dística. (UNESCO, 1972, pag. 110)

Como se dijo en el apartado anterior, uno de los inconvenien-
tes encontrados a la hora de poner en práctica las recomendaciones 
de la III CIAEM y los Lineamientos Curriculares de 1972 fue la escasa 
formación de maestros en cuanto a los nuevos contenidos. 

Entiéndase que la reforma derivada del MMM indicaba que se 
subvierta el orden de ciertos contenidos, en especial en los primeros 
años de la escolaridad, tal como lo indica Valente (VALENTE, 2012). 

3 La I CIAEM fue realizada en la ciudad de Bogotá, en el año 1961, la II CIAEM 
fue realizada en la ciudad de Lima, en 1966, y la III CIAEM en la ciudad de Bahía 
Blanca, en 1972 (BARRANTES, RUIZ, 2013).

Como resultado del contexto; la organización curricular y la enseñanza de 
la matemática para niños sufre una transformación radical: el número no 
podrá más ser enseñado al inicio de la escolaridad. El número es un elemento 
abstracto, el cual debe quedar lejos de los niños […] Número es propiedad. 
Y en este caso, se altera el orden vigente desde hace siglos (VALENTE, 2012, 
pág. 1436) 

Es por ello que la formación de maestros de este período cobra 
vital importancia. A decir de Davini (2008) podemos indicar que con 
el correr de los años, el conocimiento de los formadores de maestros, y 
por lo tanto, de los maestros, se fue ampliando y complejizando. Dan-
do lugar, a partir de mediados del siglo XX, a la tradición académica, 
mayormente en las Universidades, que atribuyó cada vez más peso a 
las disciplinas y la investigación científica. El mayor embate de esta 
tradición académica estuvo dirigido a cuestionar la formación peda-
gógica y metodológica, considerada trivial y sin rigor científico. Sólo 
bastaba el sentido común para aplicar los preceptos de las “ciencias 
serias”. La regla general era que cuanto más se aproximara uno a las 
ciencias básicas, más alto resultaba ser su estatus académico. En el 
país, este enfoque tuvo mayor presencia en la formación del profeso-
rado para el nivel secundario que para la formación de maestros de 
enseñanza básica, pero no hay que olvidar que los formadores de ma-
estros solían provenir de esa tradición académica.

En otros términos, se fue abandonando el énfasis en los méto-
dos, pero se mantuvo la concepción de las prácticas, aunque solo como 
campo para la transmisión de las disciplinas (DAVINI, 2008).

Entre 1968 y 1974 se llevó a cabo la reforma docente, con cam-
bios curriculares y también en los títulos que se ofrecía: Maestro de 
Educación Primaria, Maestro Normal, Maestro de Educación Inicial 
y Profesor de Secundaria.  El único estándar común que se mantuvo 
a pesar de los cambios en las titulaciones y planes de estudios fue el 
concepto de que los estudios didácticos debían ser de mayor calidad 
fundamentados en la necesidad de profesionalizar la carrera docen-
te. La formación docente fue la base principal del crecimiento de las 
instituciones de educación (terciarios), ya sea en términos de peso en 
la matrícula total de estos institutos o en términos de número de car-
reras. Así, podemos decir que los Institutos de Formación de Profeso-
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res (terciarios) surgen en este período, convirtiéndose en el principal 
componente de la oferta académica de la educación superior no uni-
versitaria (ARMENDANO, 1994).

Diseño Curricular para la Educación Primaria de 1981
Continuando con esta cronología, intentando analizar breve-

mente hechos históricos y didácticos, sin perder el eje, es que es per-
tinente indicar que en 1976, luego de un golpe de estado al gobierno 
democrático de María Estela Martínez de Perón, se impone un nuevo 
gobierno de facto, el cual, al igual que todos los gobiernos anterio-
res (salvo los que se sucedían en orientaciones políticas similares), 
comienza con la imposición (rara vez con la revisión crítica) de los 
programas de estudio y continúa, en este caso, con la idea original 
del Presidente Frondizi, por lo que en 1978, el gobierno nacional me-
diante la ley 21.810, transfiere los servicios educativos pre-primarios 
y primarios a la ciudad de Buenos Aires, la que funcionaba como un 
municipio pero tenía altos niveles de autonomía equiparándose (no 
totalmente) al resto de las provincias del país.

El 8 de febrero de 1978 llega a las escuelas de la Municipalidad 
de Buenos Aires la Resolución N° 237 por la cual se aprueba una nueva 
organización curricular, a aplicarse a partir del término lectivo 1979 
(PASTORINO, 2009). Esta organización curricular es una clara imple-
mentación de los contenidos de la Reforma de la Matemática Moder-
na (los que ya se observaban en manuales escolares de la época (DE-
RIARD, 2020). 

En noviembre de 1980, la Secretaría de Educación de la Muni-
cipalidad de Buenos Aires aprueba el Diseño Curricular para la Edu-
cación Primaria que tiene vigencia a partir de la iniciación del curso 
lectivo de 1981. Este diseño curricular, en lo correspondiente a mate-
mática sugiere la implementación de la propuesta alrededor de cinco 
ejes: estructuras lógico-matemáticas, comunicación oral, psicomo-
tricidad, organización espacial y organización temporal. Este diseño, 
profundiza los preceptos de la Reforma de la Matemática Moderna. 
Se evidencia en este documento la presencia de los aportes teóricos de 
Piaget presentes en los conceptos de acomodación, aprendizaje opera-
torio, estructura, reversibilidad, conservación y regulación.

Diseño Curricular para la Educación Primaria de 1987, 
vientos democráticos

Sobre finales de 1983, llegan nuevos vientos junto al nuevo go-
bierno democrático del Dr. Alfonsín y con ellos, una nueva revisión de 
los programas comenzará a partir de los inicios de 1984. Esta revisión 
promete ser diferente. Se lee en el documento de Evaluación del Di-
seño Curricular de 1981:

La Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
no ha cambiado el Diseño Curricular de 1981 por la imposición de otro nuevo. 
Desde una perspectiva reflexiva, la evaluación de un currículo nuevo no 
evaluado antes con los procedimientos científicos de rigor, es un acto peda-
gógico mucho más importante que establecer con rapidez un cambio. Produ-
cir primero evaluación diagnóstica también es más importante que imponer 
desde afuera las convicciones sobre política educativa que se sostienen actu-
almente en el más alto nivel de conducción. (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPALIDAD DE BUENOS, 1985, pág 5)

Será en 1987, luego de 4 años de gobierno democrático y dos 
años de revisión del anterior Diseño Curricular, que se pondrá en vi-
gencia el Diseño Curricular para la Educación Primaria Común del 
Municipio de Buenos Aires, el que reemplazará definitivamente al Di-
seño Curricular de 1981. En esta norma curricular, ya no se manifies-
tan cuestiones relacionadas a la Reforma de la Matemática Moderna. 
En esta etapa comienzan a tomarse aportes de otras disciplinas para 
la enseñanza de la matemática y a leerse a un Piaget, permítaseme la 
expresión, “sin estructuras”. Una interpretación de Piaget en un sen-
tido más amplio, acompañado por otros autores, aquellos autores del 
período llamado por Gascón (Gascon, 1998) como período “clásico”. 
En este período, un nuevo modo de interpretar el aprendizaje fue to-
mando cuerpo a través de la obra de diferentes autores como Piaget, 
Vygotsky y Bruner. Se tomó a la Psicología Educativa4 como funda-

4 La psicología educativa como tal, nace en el período comprendido entre 1900 
– 1908, gracias a los grandes aportes de Thorndike y Judd. Thorndike (1874 – 
1949), fue el primero en considerarse psicólogo de la educación. Trabajó este 
campo por más de 40 años, afianzando a la PE como disciplina científica.
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mento científico y se intentó adaptar al caso de la matemática la noci-
ón de “aprendizaje” que esta disciplina proporcionaba, con el objetivo 
de luchar más eficazmente contra la visión precientífica5 de los hechos 
didácticos. 

El Diseño Curricular para la Escuela Primaria, en el apartado 
referido a la matemática, de autoría de Norma Saggese, promulgado 
en 1987, se mostró innovador con respecto al anterior y se fundamentó 
en la premisa de que  “Hacer matemática con los niños en un contex-
to educativo requiere el sustento de una teoría pedagógica que sea el 
resultado de los aportes de la psicología genética, la sociología y las 
teorías propias de cada disciplina”. (DISEÑO CURRICULAR CIUDAD 
DE BUENOS AIRES, 1987, pág 223)

En cuanto a la formación de maestros, a partir de 1984, con el 
regreso de los gobiernos constitucionalmente electos y, por tanto, el 
ingreso irrestricto a las universidades e Institutos Terciarios de For-
mación Docente, el papel de las prácticas docentes de los futuros ma-
estros será revalorizado.

A decir de Davini (2008), se desarrolló un movimiento con el 
objetivo de recuperar la vida real de las aulas, en su diversidad y com-
plejidad, y las experiencias concretas que allí se viven. Este enfoque 
enfatizó, además del valor educativo de las prácticas de los futuros 
maestros dentro de las aulas de la escuela primaria, la dinámica de las 
interacciones entre los docentes y los alumnos en las aulas, lo impre-
visible en la enseñanza, la diversidad situacional y los intercambios 
implícitos entre los sujetos, así como la importancia del desarrollo 
reflexivo de la experiencia o la investigación sobre las prácticas (DA-
VINI, 2008).

5 La Didáctica nace como objeto de estudio en el año 1657, a partir de la es-
critura de la obra Didáctica Magna, por el checo Juan Amos Comenio, y nace 
precisamente como arte: es saber hacer, es destreza, pero en un sentido puntual 
de idoneidad teórico-práctica para realizar alguna actividad. La enseñanza de la 
matemática, como todo arte, debía poseer reglas que orientasen su accionar, 
por lo que su aprendizaje dependía sólo del grado en que el docente-artista 
dominara dicho arte. Durante este período, podemos afirmar que la mirada en 
las cuestiones didáctica, estarán puestas en el docente-artista, y es por ello que 
las técnicas que el docente utilizase fueron el objeto de esta Didáctica, llamando 
a esta etapa precientífica (GASCÓN, 1998). 

Llegada de la Didáctica Francesa de la Matemática 
(DMF) a los documentos oficiales de la ciudad de Buenos 
Aires, Antecedentes y Diseño Curricular de 20046

Un libro considerado fundante referido a la Didáctica de la 
Matemática, sin duda fue “Didáctica de Matemáticas. Aportes y refle-
xiones”, llevado a la luz por Cecilia Parra e Irma Saiz, editado por pri-
mera vez en 1994 (PARRA, C.; SAIZ, I., 1994).

Este texto llegó a innumerables bibliotecas de escuelas, de Ins-
titutos de Formación Docente, directamente desde el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación de la República Argentina. En su 
portada se lee: “libro de distribución gratuita. Prohibida su venta. Mi-
nisterio de Cultura y Educación de la Nación”. En la página 3, se puede 
leer “Red Federal de Formación Docente Continua”. Es por ello que es 
considerado en este escrito como un documento oficial.

Esta obra es parte de una colección de Didácticas Específicas, 
como integrante de un movimiento originado en el reconocimiento 
de la especificidad de los contenidos en el proceso de aprendizaje.

En el prólogo de la misma, se lee: 

Las investigaciones y elaboraciones teóricas producidas en distintos lugares 
del mundo se constituyen en insumos de la búsqueda de respuestas adecua-
das a la problemática local. (…) El desarrollo de las didácticas de áreas al que 
nos referimos al inicio abre posibilidades para abordar ciertos problemas en 
su especificidad, a la vez que se convierte en exigencia y demanda de forma-
ción. Estamos convencidos de que, al menos en nuestros países, la investi-
gación en didáctica no puede contentarse sólo con desarrollos teóricos sin 
preocuparse por la relación investigadores- maestros. (PARRA, C.; SAIZ, I., 
1994, pág. 10) 

Los artículos presentados en esta compilación se inscriben en 
una línea de investigación en Didáctica de la matemática, que asume 
un enfoque determinado, la Escuela Francesa de Didáctica de la Mate-

6 Parte de este apartado fue publicado a fines del 2020 en Deriard, A. Llegada 
de las ideas de la didáctica de la matemática francesa a los documentos oficiales 
de la municipalidad de Buenos Aires. Historia de la educación: Revista interuni-
versitaria, Universidad de Salamanca (39), 157-175.
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mática. La obra posee ocho artículos. Siete de ellos, desde la teoría o 
desde la práctica, sumergen al lector en la Didáctica de la Matemática 
Francesa de los 1980, con algunos tintes locales en aquellas produccio-
nes en los que los autores reportan investigaciones relativas a temas 
específicos del currículo del nivel básico. Me refiero a Grecia Gálvez, 
Roland Charnay, Guy Brousseau, Delia Lerner, Patricia Sadovsky, 
Irma Saiz y Cecilia Parra. Se destaca además el primer artículo del 
libro escrito por el Dr. Luis Santaló, matemático argentino, siempre 
interesado en las cuestiones ligadas a la enseñanza. Este artículo no 
sigue la línea del resto de los artículos ni se refiere a la DMF.

Si bien esta obra, que tuvo al menos 6 reimpresiones, no fue 
la primera escrita por Parra y Saiz, resulta importante presentarla en 
primer lugar porque en la página 15 del prólogo se expresan sus ide-
as, respecto de  cuáles deberían ser los componentes que deberían in-
cluirse en los materiales destinados a los docentes de matemática:

- La fundamentación teórica necesaria para que el maestro conozca el signifi-
cado de sus opciones y se comprometa con ellas tanto teórica como práctica-
mente, conozca las dimensiones epistemológicas de lo que está planteando así 
como la relación de los alumnos con el conocimiento y la función de ese saber. 
- El análisis didáctico suficiente para que el maestro se apropie de la situación y 
conserve el control sobre ella. Se deben explicitar las variables Didacticas que 
modifican la situación, que son al mismo tiempo aquello sobre lo que el maestro 
puede actuar y lo que permite analizar y eventualmente explicar los que sucede. 
- Más conocimientos de matemática, que le permitan al docente precisar su 
relación con el saber e interpretar, en términos más específicos, lo que suce-
de en el aula. (PARRA, C.; SAIZ, I., 1994, pág. 15).

Estas ideas expresadas por Parra y Saiz fueron las que atravesa-
ron gran parte de los documentos oficiales originados por la Dirección de 
Currículum de la, entonces, Municipalidad de Buenos Aires (luego Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires), previos al diseño curricular 20047 (1992-
1998) y por el Ministerio de Educación de la Nación dentro del Programa 
para la Transformación de la Formación Docente, PTFD (1994-1995). 

Aquí ya se vislumbra, en la ciudad de Buenos Aires, cierto gra-
do de relación de paralelismo entre la formación del maestro de mate-
mática para el nivel primario y la confección del currículum.

Todos los documentos curriculares escritos en este período 
conservan similitudes interesantes apuntando que los pertenecientes 
a la ciudad de Buenos Aires fueron escritos para maestros en ejerci-
cio y los PTFD fueron elaborados para formadores de futuros maes-
tros a nivel nacional. Estas similitudes obedecen, por un lugar a que 
casi la totalidad de estos documentos fueron producidos por el mismo 
equipo, aquel equipo nombrado en apartados anteriores de este tra-
bajo, manteniendo en la coordinación del mismo,8 a Cecilia Parra y 
a Irma Saiz, entre 1991 y 1995, año en que Irma Saiz deja de aparecer 
como autora de los documentos, aunque continúa apareciendo en la 
bibliografía de los mismos con artículos de su autoría. Otra regulari-
dad observada en los documentos citados se refiere a la bibliografía de 
cada uno de ellos, abundando la referida a la DMF, tanto en el cuerpo 
de los documentos como en las referencias citadas al final de cada uno. 
(DERIARD, 2020)

En el año 2004, se promulga el Diseño Curricular para la es-
cuela primaria en la ciudad de Buenos Aires. Su base serán los docu-
mentos curriculares citados anteriormente. Los autores del Diseño 
Curricular en el área de Matemática son algunos de los autores de los 
documentos nombrados. 

Este diseño curricular, a decir de sus autores, resume y amplía 
la perspectiva mostrada en los documentos curriculares que lo prece-

7 Según una entrevista realizada a Horacio Itzcovich en 2020, suena coherente 
indicar que la fecha de edición no siempre se correspondería totalmente con la 
fecha de producción de los documentos, debido a que muchas veces la fecha 
de producción era bastante anterior, es por ello que colocaremos la fecha de 
edición, según se lee en la portada de los mismos.

8 Esta observación deviene de las entrevistas a los autores Parra (2017), Itzcovich 
(2020) y Sadovsky (2020) . Si bien en algunos de esos documentos aparecen dis-
criminadas las coordinaciones, en otros no. Todos los entrevistados acuerdan en 
que la coordinación de los documentos escritos entre 1991 y 1995 fue realizada 
conjuntamente por Parra y Saiz, independientemente de lo que apareciese en la 
portada de los mismos.
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den, realizados por ellos, el de la DMF (PARRA,  SADOVSKY, BROIT-
MAN,  ITZCOVICH, 2004). 

En el cuerpo del documento y en la bibliografía citada en él, 
quedan expresadas las líneas de trabajo de la DMF, con autores como 
Brousseau, Douady, Charnay y Vergnaud, entre otros; además de ci-
tarse autores argentinos que trabajaban en ese momento siguiendo 
esa misma línea de investigación.

El diseño curricular 2004 tuvo una reimpresión sin modifica-
ciones en el año 2012, tal como puede verse en el sitio web de la Ciudad 
de Buenos Aires, para finalmente ser reemplazado por el Diseño Cur-
ricular para la Escuela Primaria en el año 2019.

En cuanto a la formación de maestros en este período, podemos 
indicar que fue el centro de una serie de reformas curriculares cuya fi-
nalidad era mejorar la calidad del sistema educativo en su conjunto.

Una de las modificaciones acaecidas en esta etapa fue la relacio-
nada con el, nombrado anteriormente, Programa Para la Transforma-
ción de la Formación Docente (PTFD), a partir de 1991. Dicho programa 
añade a las tradicionales funciones de formación inicial y continuada, 
la función investigativa de los Institutos de Formación Docente.

Este intento de institucionalización de las actividades de inves-
tigación le otorga un espacio diferenciado dentro de la estructura de 
los centros de formación a la actividad investigativa.
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Introdução
Decerto, nenhuma história escreve aquilo que de fato ocorreu. 

Quantas possibilidades, quantas conjecturas ocupam o espaço que 
esconde vãos entre o que houve e seu registro? Ou será que o relato 
do passado é tão fiel ao acontecimento a ponto de desfazer qualquer 
possibilidade de separação entre eles? Ou essas perguntas, de cunho 
claramente subversivo, devem ser evitadas ao máximo? Não seria me-
lhor debater essa questão - que é própria aos historiadores - com quem 
realmente entende do assunto? Por fim: o que historiógrafos têm pen-
sado a respeito disso?

No final do século XIX, a história concentrava seus escritos 
nesta mesma temática - o estado. Ofereceremos duas explicações plau-
síveis: a primeira é que, neste tempo, os governos europeus conside-
ravam a história nacional como um meio de educar para o nacionalis-
mo, a unidade cívica, servindo-se de aulas de história para disseminar 
sua propaganda ufanista. (BURKE, 2010).

O segundo motivo é de natureza metodológica. Essa mudança 
nos modos de fazer história deflagrou uma revolução nas fontes, aquela 
que sugeria a necessidade de alterar a concepção de tomar apenas as fon-
tes ditas oficiais como válidas para o discurso histórico (BURKE, 2010).

Disso decorreu o desenvolvimento de uma série de técnicas por 
parte dos historiadores para verificar a confiabilidade dos documentos  
trabalhados. Segundo eles, portanto, a história ganhou com isso um es-
tatuto científico, devido ao método profissional de que se utilizavam.

Os historiadores sociais, ao contrário daqueles que estudavam 
as políticas e o estado, foram relegados a um pretenso amadorismo, 
uma vez que não ostentavam um arcabouço teórico formado, ao qual 
chamam método. 

Ao longo do século XX, observa-se uma ampliação do conceito 
de documento e as discussões sobre o fazer história se intensificam. 
“Em princípio, o documento era, sobretudo, um texto”, nos diz Le 
Goff (2003, p.530), todavia sentia-se o limite desta definição. Febvre 
(1989, p. 249), ainda na década de 40, enfatiza.

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quan-
do eles existem. Mas ela pode fazer-se, ela deve fazer-se sem documen-
tos escritos, se os não houver. Com tudo o que o engenho do histo-
riador pode permitir-lhe utilizar para fabricar o seu mel, a falta das 

flores habituais. Portanto, com palavras. Com signos. Com paisagens 
e telhas. Com formas de cultivos e ervas daninhas. Com eclipses da 
lua e cangas de bois. Com exames de pedras por geólogos e análises de 
espadas de metal por químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que, 
pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, expri-
me o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras 
de ser do homem. (FEBVRE, 1989, p. 249)

Nesse sentido, a de se tomar por documento o escrito, o ilustra-
do, transmitido pelo som, imagem ou qualquer outra forma de mani-
festação humana. Diferentes meios pelo qual as memórias individual 
e coletiva deixam seus registros e silêncios. Dentre a gama de possi-
bilidades do que poderia se constituir como documento nos detemos 
a estudar a fotografia, o monumento e os textos literários. Documen-
tos que por vezes, ainda estão à margem das discussões em história 
da educação matemática, talvez pelas dificuldades inerentes de uma 
abordagem metodológica consistente, ou, por serem documentos que 
flertam com a subjetividade e exigem uma aproximação com o campo 
das Artes, ou ainda possivelmente, pela escassez de pesquisas que lhes 
deem protagonismo.

Entendemos que as fotografias, os monumentos e a literatura 
podem se constituir em documentos históricos com potencial para a 
compreensão de temáticas relacionadas à cultura escolar matemática, 
em especial, podem contribuir com estudos sobre o currículo.  

O currículo escolar entendido como uma construção expressa 
elementos do contexto histórico de uma época e as relações internas e 
externas à escola e que com ela dialogam. Nesta perspectiva, na sequ-
ência, trazemos alguns elementos que constituem e orientam o traba-
lho historiográfico com fotografias, monumentos e textos literários.

A fotografia como documento histórico
A fotografia demorou a encontrar seu espaço como documen-

to/fonte histórica devido a sua natureza polissêmica, provocativa, 
multifuncional e subjetiva. Na década de 1980 concretiza-se a “virada 
pictórica”, iniciada ainda na década de 1960, momento em que se per-
cebe o valor das fotografias como evidência da história social do sé-
culo XIX, auxiliando a construir “‘uma história a partir de baixo’, fo-
calizando o cotidiano e as experiências de pessoas comuns” (BURKE, 
2004, p. 15).



52 53

Para Dalcin (2018) a fotografia de fonte de segunda categoria, 
ainda no século XIX, deixa de ser mera ilustração que reforça, reafir-
ma o posto nos documentos escritos, e passa a ser considerada como 
indício, ampliando o espaço de atuação e funcionalidade nas Ciências 
Sociais, pois “funcionam como sinais de orientação, como lingua-
gens” (BORGES, 2005, p. 72), “registram atos de testemunho ocular” 
(BURKE, 2004, p. 17) e constitui-se como “documento do imaginário 
social e não preponderantemente como documento da factualidade 
social” (MARTINS, 2008, p. 174).

Nessa perspectiva, a fotografia, seja ela integrante de um ál-
bum, encontrada em um baú ou entre as páginas de um livro, em 
um arquivo escolar ou impressa em um livro didático ou anuários 
escolares, é permeada por ideologias, podendo reforçar ou proble-
matizar modos e estilos de vida, ideias preconcebidas sobre hábi-
tos, e costumes de um determinado grupo e cultura. As fotografias 
podem nos deixar ver indícios e sinais sobre práticas presentes na 
cultura escolar. As fotografias podem nos dar importantes informa-
ções e indicativos sobre elementos do currículo, entendido como um 
processo dinâmico, para além dos conteúdos disciplinares a serem en-
sinados e aprendidos. Destas diferentes potencialidades da fotografia 
trazemos dois exemplos, um de usos da fotografia e outro da fotografia 
como testemunha e registro. 

A fotografia, ainda no final do século XIX, passa a ser incorpo-
rada ao universo escolar com diferentes intencionalidades. O estudo 
desenvolvido por Dalcin (2008) sobre o colégio Liceu Coração de Jesus 
de São Paulo identificou o uso da fotografia como estratégia de pre-
miação aos “bons” alunos. Os alunos que obtinham bom desempenho 
em termos de notas e comportamento tinham seus retratos impressos 
no anuário da escola, a exemplo da Figura 1.

Figura 1 – Quadro de Honra-Mérito. 
Fonte: Anuário do Liceu Coração de Jesus de 1921.

Essa prática traz à tona o processo avaliativo que vigorava na 
escola à época, que valorizava as atitudes e ações dos alunos a ponto 
de premiar aqueles que se destacavam, ou seja, os que menos mani-
festassem algum tipo de rebeldia e se adequassem a regras explícitas, 
que constavam no regulamento da escola, ou implícitas, orientadas 
pelos valores, crenças religiosas e morais que vigoravam no cotidiano 
da escola. A prática da premiação é uma herança jesuítica, um instru-
mento de emulação. Emulação seria um sentimento que impele al-
guém a fazer o possível para imitar, igualar ou suplantar as boas ações 
de outrem, o que alguns chamam de concorrência sadia. A fotografia 
inserida na montagem da Figura 1, denominada de “quadro de honra-
-mérito”, nos apresenta indícios interessantes sobre a origem do aluno 
Marcolino em 1921, oriundo de Campo Grande, no Mato Grosso. Seu 
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uniforme nos faz pensar sobre o caráter nacionalista e as práticas mi-
litaristas presentes no currículo desta escola nas primeiras décadas da 
república. 

A presença da militarização na escola fica escancarada ao se 
analisar a quantidade e tipos de fotografias presentes nos anuários 
da escola entre 1916 e 1922. O Quadro 1 apresenta o percentual de foto-
grafias com cenas de desfiles patrióticos, treinamentos, exposição de 
uniformes e armas ou apresentações públicas de exercícios militares 
ou de ginástica sueca, em relação à quantidade total de fotografias no 
anuário.

1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922

35% 59% 34% 45% 48% 31% 17%

66 126 58 97 113 148 49
Quadro 1 – percentual de fotografias com cenas que remetem ao militarismo na escola e 
quantidade de fotografias em cada anuário. 
Fonte: Adaptado de Isaú (2000).

Neste contexto, as fotografias dos anuários constituem-se em 
registros e imagens, “podem testemunhar o que não pode ser colocado 
em palavras” (BURKE, 2004, p. 38) e ainda exercem um papel interes-
sante de “propaganda” da escola, dos espaços escolares e das práticas 
que a caracterizam. Os estudos de Dalcin (2008) e Santos (2000) apon-
tam que havia uma aceitação e valorização das práticas militares na 
escola por parte da população local, e que a divulgação das fotografias 
nos anuários era uma estratégia de divulgação que possibilitava aos 
pais e comunidade saberem o que acontecia na escola. Neste sentido, 
as fotografias ao mesmo tempo em que valorizavam uma determina-
da prática, a militarização, a legitimavam enquanto parte da cultura 
escolar da época, contribuindo para construção de um imaginário fa-
vorável a este tipo de ensino.

A fotografia da Figura 2, desde a primeira vez que foi localiza-
da no anuário de 1919, causou estranhamento, pois apresenta a sala de 
armas do Liceu Coração de Jesus. Foi o deparar-se com essa fotografia 
que desencadeou uma série de questionamentos que, ao serem pro-
blematizados, possibilitaram buscas e descobertas que contribuíram 
para que se compreendesse o papel da escola Liceu Coração de Jesus 
no seu contexto local e na relação com o que acontecia no Brasil na 
década de 1920.

Figura 2 – Sala de armas. 
Fonte: Anuário de 1919.

Fotografias como estas potencializam o exercício de produção 
histórica, pois desencadeiam muitas e diferentes questões e, como 
bem lembra Burke, “as imagens são especialmente valiosas na recons-
trução da cultura material do passado” (BURKE, 2004, p. 99) pois re-
tratam cenas do cotidiano, aqui no caso, retratam um dos diferentes 
espaços que, outrora, fizeram parte da escola. 

As fotografias também podem ser forjadas, reconstruídas, 
montadas e remontadas, como bem sabemos e vivenciamos no tem-
po presente em que as fake news fotográficas estão cada vez mais pre-
sentes. Todavia, esta não é uma prática nova. A prática da fotomonta-
gem existe desde que se inventou a fotografia e neste sentido também 
precisa ser analisada. A intenção subjacente a  uma fotomontagem é 
sempre uma pergunta orientadora para o pesquisador. Nesse sentido, 
a fotomontagem da Figura 3 é um bom exemplo.

A fotomontagem é composta por três cenas que registram a vi-
sita de alunos do Liceu Coração de Jesus ao Rio de Janeiro. Duas das 
cenas mostram o então Presidente da República, Venceslau Brás, que 
parece estar “passando revista” à “Brigada Branca”, o “exército” de 
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alunos salesianos. Registra também o fragmento de outra foto que re-
trata o passeio de estudantes do Liceu pela Avenida Beira Mar. A com-
posição é simbólica e explora conexões entre a escola, o nacionalismo 
e o militarismo, a aproximação entre igreja e estado e as práticas dos 
desfiles cívicos e passeios à capital do país. Temos aqui elementos im-
portantes a serem considerados ao se analisar a cultura escolar desta 
escola.

É importante dizer que

o processo de leitura de uma fotografia passa por diferentes momentos: a 
crença inicial oriunda de um primeiro olhar; a problematização gerada pe-
las questões de fundo que orientam a pesquisa e que se complexificam com 
a interpretação da imagem e seu conteúdo; a desmontagem da fotografia 
por meio da construção de significados construídos conforme a ideologia de 
cada momento e por fim, quiçá, por meio da sensibilidade e de um esforço de 
compreensão dos documentos e contexto histórico de produção a reconstru-
ção de realidades possíveis. (DALCIN, 2018, p.36). 

Exemplos como os trazidos neste texto evidenciam o potencial 
da fotografia como fonte histórica no âmbito dos estudos sobre a cul-

Figura 3 – Batalhão do Liceu visita o Rio de Janeiro. 
Fonte: Anuário 1917.

tura escolar e nos fazem pensar sobre a trajetória deste tipo de docu-
mento que vem ganhando destaque no tempo presente com o avanço 
das tecnologias. A produção de fotografias coloca-nos diante de vários 
desafios tanto no tempo presente como para o futuro próximo, den-
tre os quais a quantidade de documentos fotográficos que estão sendo 
produzidos, os processos de armazenamento e descarte. De qualquer 
modo as fotografias aí estão e, pelo visto, vieram para ficar. Há de 
aprendermos a lidar com elas!

Os monumentos como documentos históricos
A palavra monumento remete a estátuas, templos, túmulos, 

obeliscos e a construções arquitetônicas das mais variadas. Localiza-
dos comumente em locais públicos, os monumentos compõem e inter-
vêm no ambiente urbano de maneira a exercer a sua finalidade, comu-
nicar algo que foi deliberado para ser rememorado ou sonhado, seja 
de celebração ou contestação. Contemplar localidade/monumento é 
perceber tal finalidade em sua forma, dimensões e símbolos, entretan-
to, um olhar apurado permite investigar informações mais complexas 
como conflitos, identidade, memória e poder durante o processo de 
criação e manutenção em determinado espaço e tempo histórico.

Para Knauss (1999), os monumentos são criados por diferentes 
grupos sociais que intervêm no espaço urbano, para os cidadãos res-
significarem os diversos territórios de seus cotidianos e construírem 
sua identidade com sua localidade. Assim, esses objetos, portadores 
de informações históricas, por influenciarem a construção de uma 
identidade coletiva, por meio de uma memória, são lugares de inte-
resse dos historiadores.

É na memória coletiva que fermenta a história, afirma Le Goff 
(1992), e não podemos nos esquecer de procurar os criadores dessa me-
mória, tais como os Estados, meios sociais e políticos e comunidades 
de experiências históricas, levados a constituir seus arquivos em fun-
ção dos usos diferentes que fazem da memória. A memória coletiva si-
tua-se nos lugares monumentais como os cemitérios; nos lugares sim-
bólicos como as comemorações; nos lugares físicos como os arquivos, 
as bibliotecas e os museus; nos lugares funcionais como os manuais e 
nas autobiografias, entre outros. 

De obras arquitetônicas a textos variados, Le Goff (1992, p. 545) 
considera que todo documento tem, em si, caráter de monumento: 
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“Só a análise do documento enquanto monumento permite à memó-
ria coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto 
é, com pleno conhecimento de causa”. Nesse sentido, os textos de di-
versas naturezas também são monumentos e devem ser investigados 
como tais. 

Os historiadores interessam-se ou precisam interessar-se pela 
memória, segundo Burke (2000), por duas razões: a primeira é estudá-la 
como fonte histórica; a segunda, conhecê-la como um fenômeno histó-
rico, pelo qual se poderia chamá-la de história social do lembrar. Para Le 
Goff (1992, p.476) “A memória é um elemento essencial do que se costuma 
chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das ativida-
des fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje […]”. Essa bus-
ca é um instrumento de poder, por isso classes e grupos que dominaram 
e dominam as sociedades históricas, primam para se tornarem senhores 
da memória, do esquecimento e do silêncio da história. 

Com o passar dos anos, o monumento sofre diversas transfor-
mações, entre elas o de agregar novas memórias ou de perdê-las. Assim, 
o que outrora foi imensamente admirado, hoje pode ser ignorado ou es-
quecido, migrando do conhecido para o anonimato ou vice-versa. 

Assim, os monumentos são documentos dotados de informa-
ções históricas e artísticas associadas à construção de uma identidade 
individual e coletiva por meio da memória. Para Moura (2018), os mo-
numentos são fontes de pesquisas que detêm os seguintes aspectos de 
interesse investigativo: os elementos históricos, a memória coletiva, 
o sentido político, a comunicabilidade de mensagens, os controles de 
significados e a relação com a Educação Matemática. 

Investigar monumentos sob a perspectiva da História da Educa-
ção Matemática possibilita compreender elementos educacionais tais 
como escola, currículo, materiais didáticos e formação de professores 
em uma relação com forma de governo, movimentos sociais, aspectos 
culturais, construção de identidade etc. Para exemplificar uma possí-
vel relação dos monumentos como fonte de pesquisa em Educação Ma-
temática selecionamos a Estátua Equestre de D. Pedro I, no intuito de 
compreender o ensino de matemática em escolas de ofícios.

A Estátua Equestre de D. Pedro I, de acordo com Ribeiro (1999), 
foi construída pela iniciativa de Haddock Lobo (1817-1869), que solicitou 
à Câmara uma sessão especial no dia 07 de setembro de 1854, um dia 

nacional para tratar de um assunto nacional: a dívida sagrada da na-
ção brasileira com aquele que a tornou livre, o príncipe herói, de ações 
exemplares, a quem os brasileiros deveriam ser eternamente gratos – D. 
Pedro I.

Programada para ser inaugurada no dia 25 de março de 1862, 
data da primeira Constituição do Império, o local em que foi erigida a 
Estátua foi palco e motivo  de revolta entre adeptos da Monarquia e da 
República. O espaço escolhido, na época denominado de Praça da Cons-
tituição, foi onde D. Pedro I havia jurado a Constituição política do Im-
pério. No dia previsto para a inauguração do monumento foi organiza-
do um grande evento, a festividade e o lugar, segundo Carvalho (1990), 
foram propícios para a revolta, por ter sido o mesmo local onde, em 21 
de abril de 1792, fora realizado o enforcamento de Tiradentes, herói re-
publicano. Foi um embate entre a memória de D. Pedro I, promovida 
pelo Governo, e a de Tiradentes, símbolo dos republicanos.

O Imperador D. Pedro I, de acordo com Ribeiro (1999), foi re-

Figura 4 - Estátua Equestre D. Pedro I.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tua_equestre_de_D._Pedro_I.
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presentado com as insígnias imperiais, mas em uniforme militar e 
com a Carta Magna (1824) do país em mãos, de forma a simbolizar a 
Independência e a Constituição, passando a imagem de um príncipe 
que não representava uma monarquia absoluta, mas, sim, um impé-
rio com bases constitucionais.

Nessas dissensões pela manutenção dos símbolos dos persona-
gens desses regimes, visando à formação e consolidação de um novo 
Brasil, havia também uma preocupação com a educação pública, res-
ponsável pela formação de um cidadão que atendesse aos ideais do 
novo regime republicano.

Com tais características, Moura (2018) utilizou o monumento 
erigido a D. Pedro I como fonte de pesquisa para iniciar uma análi-
se do contexto político, social e cultural do ensino profissionalizan-
te e a implantação das escolas de aprendizes artífices no Brasil. Daí, 
estabeleceu uma relação com a investigação da relevância do ensino 
de matemática na formação do trabalhador, no período de transição 
do Brasil Monarquia para o Brasil República. Na análise do contexto, 
utilizou também os aspectos legislativos, tendo a Constituição de 1824 
como ponto de partida. 

A Carta Magna de 1824, documento empunhado por D. Pedro 
I na Estátua Equestre, é portadora de uma nova orientação para o sis-
tema educacional que se formava. Porém, nenhuma grande mudan-
ça ocorreu no ensino de ofício: mantinha-se a mentalidade que esse 
ramo de ensino deveria ser destinado somente aos humildes, aos po-
bres e aos desvalidos. Esse ensino foi favorecido no item XXV do artigo 
179: “Ficam abolidas as corporações de ofícios, seus juízes, escrivães e 
mestres” (BRASIL, 1824). Esse artigo libertou os aprendizes da tirania 
das Corporações de ofícios e dos Mestres; colocou um fim na obriga-
toriedade da avaliação para o desempenho dos misteres profissionais 
realizada por essas associações, que acarretava uma série de desvan-
tagens para os aprendizes. A extinção trouxe liberdade profissional.

O cenário legislativo que conduzia esse tipo de ensino mudou 
significativamente em 1909, no início do Brasil República, com o De-
creto que instituiu as escolas de aprendizes e artífices em todos os Es-
tados brasileiros. Mas, discussões que intencionavam mudar sua fina-
lidade não foram aprovadas. Em uma análise do currículo e número 
de aulas semanais das disciplinas dessa rede escolar, Moura (2016) 

constatou que as disciplinas com maior número de aulas semanais 
eram aquelas relacionadas com as práticas,a aprendizagem do ofício 
e de formação do artífice: Desenho e Trabalhos Manuais e Aprendi-
zagem nas oficinas. As disciplinas referentes à aritmética e geometria 
contribuíam com a disciplina de desenho e as disciplinas de Leitura e 
escrita, Caligrafia e Português, excediam em 2 horas semanais as dis-
ciplinas de matemáticas. Assim, o futuro artífice no exercício de seu 
ofício deveria saber ler, escrever, contar e desenhar.

No processo de transição do Brasil Império para o Brasil Repú-
blica o currículo passou a ser organizado para atender aos interesses 
de um país republicano, com um ensino de ofícios destinado à forma-
ção de mão de obra para suprir as produções manufatureiras/indus-
triais nessa nova forma de governo. 

Textos Literários como documento histórico
Apropriar-se de textos literários para constituí-los fontes his-

tóricas pode parecer paradoxal, à medida que os compreendemos 
como sinônimos de ficção. No entanto, essa falsa compreensão, além 
de mergulhar absolutamente no senso comum, esconde as potenciali-
dades da estética ficcional.

Vamos, brevemente, considerar duas perguntas, a fim de des-
construir esse senso comum que opõe ficção e realidade: (1) Seria 
o mundo real tão verdadeiro assim que nele não haveria uma única 
dose de ficção? (2) Seria a ficção literária assim tão falsa que nela não 
haveria uma verdade sequer? Iser (2013) observa que os conceitos que 
formamos e que engendram nossa realidade são generalizações de 
casos particulares, recriando, na verdade, uma ficção que representa 
o conceito de real. Com efeito, ao proferir a palavra folha, imediata-
mente vem à mente uma imagem de alguma folha representada por 
um signo criado ao longo da observação que generalizou a ideia de 
folha, representando-a num caso particular, numa imagem ficcional. 
Assim, conseguimos esboçar uma provocação que mostra o quanto a 
realidade impregnou-se de ficções. 

Para responder à pergunta (2), o historiador italiano Carlo 
Ginzburg (2007) aponta que nenhum romance - e aqui generalizamos 
o conceito de romance como ficção literária -, por mais fantasioso e 
inventivo que seja, não consegue submergir totalmente no reino da 
ficção pura, pois sempre haverá algum indício de real que servirá 
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como testemunho ao historiador atento. Os romances de cavalaria, 
por exemplo, por mais que em sua trama tragam estórias considera-
das tolas e sem potencial estético por muitos, ainda assim fornecem 
indícios de como eram os usos e costumes da época referida, por meio 
de hábitos, conversas, vestimentas etc. Deste modo, a ficção não é des-
tituída de realidade.  

Poder-se-ia argumentar que textos ficcionais testemunham 
não a realidade viva, mas as experiências, a visão de mundo e a ideo-
logia de quem o escreveu; mas esse mesmo caráter de constructo nun-
ca – ou quase nunca – é questionado no núcleo das ciências “rígidas”. 
Além do mais, o texto literário nem sempre interessa ao historiador 
ou educador matemático por sua referência direta, que pode muito 
bem ser inventada, mas, sobretudo, pelos testemunhos involuntários 
que a nós são relegados. 

Em Conto de Escola (1896), Machado de Assis (1839 – 1908) propi-
cia uma leitura sobre a dinâmica educacional que se desdobra no em-
bate entre posicionamentos de professores e acontecimentos da vida 
política. Machado insinua essa relação de autoritarismo, ao vincular 
questões públicas ao uso excessivo da palmatória, quando descreve o 
professor de primeiras letras Policarpo, que observava o personagem 
central com atenção.

Afinal, cansou e tomou as folhas do dia, três ou quatro, que ele lia devagar, 
mastigando as ideias e as paixões. Não esqueçam que estávamos então no fim 
da Regência, e que era grande a agitação pública. Policarpo tinha decerto al-
gum partido, mas nunca pude averiguar esse ponto. O pior que ele podia ter, 
para nós, era a palmatória. E essa lá estava, pendurada do portal da janela, à 
direita, com os seus cinco olhos do diabo. Era só levantar a mão, despendu-
rá-la e brandi-la, com a força do costume, que não era pouca. E daí, pode ser 
que alguma vez as paixões políticas dominassem nele a ponto de poupar-nos 
uma ou outra correção (MACHADO DE ASSIS, 2013, p. 114/115).

A leitura deixa entrever a relação tênue entre paixões externas 
à escola, abstratas e ausentes, mas que se presentificam na materiali-
dade da palmatória, assumindo feições de autoritarismos. Machado 
coloca tudo o que é externo à escola dentro da sala de aula, ao mani-

festar a presença da palmatória e atrelar suas funções à preferência 
do mestre. Tanto que, ao longo da trama, deflagra-se todo um rico di-
álogo em que um dos personagens, Raimundo – que, inclusive, é filho 
do mestre Policarpo, motivo pelo qual o pai é mais severo com ele do 
que com os outros alunos – convence a personagem central, Pillar, a 
praticar a corrupção, ensinando a lição em troca de uma “pratinha” 
(moeda de prata).

Apesar do nome Conto de Escola, a narrativa não se refere a 
questões de cunho puramente didático ou pedagógico; ao contrário, 
traz o que acontecia no ambiente escolar para além da aula e da tarefa 
designada aos alunos. A trama focaliza o diálogo, bastante rico, cheio 
de argumentos e contra argumentos, entre os personagens Pillar e 
Raimundo, que é deflagrado durante a lição de escrita; quiçá, uma li-
ção a ser ironicamente aprendida na conversa não é a técnica retórica 
em si, mas, sim, a sedução como fundamento irrefutável de qualquer 
argumento. Essa é a tática a que recorre Raimundo, na tentativa de 
convencer Pillar a acudi-lo na tarefa imposta.

No fim de algum tempo — dez ou doze minutos — Raimundo meteu a mão 
no bolso das calças e olhou para mim.  
— Sabe o que tenho aqui?  
— Não.  
— Uma pratinha que mamãe me deu.  
— Hoje?  
— Não, no outro dia, quando fiz anos…  
— Pratinha de verdade?  
— De verdade.  
Tirou-a vagarosamente, e mostrou-me de longe. Era uma moeda do tempo 
do rei, cuido que doze vinténs ou dois tostões, não me lembro; mas era uma 
moeda, e tal moeda que me fez pular o sangue no coração. Raimundo re-
volveu em mim o olhar pálido; depois perguntou-me se a queria para mim. 
Respondi-lhe que estava caçoando, mas ele jurou que não (MACHADO DE 
ASSIS, 2013, p. 115).  

O excerto deixa entrever a técnica de sedução como base de 
argumento que convence a personagem central, Pillar, a executar um 
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trabalho que ele julgava errado. A palavra “cola” não aparece no tex-
to, muito provavelmente porque a narrativa sugere o ponto de vista 
do próprio Pillar, mas ela insinua uma negociação, senão ilícita, ao 
menos considerada por ele mesmo como imoral, uma vez que todo o 
sucesso do acordo fica ameaçado quando surge um potencial delator 
das obscuras transações.

Raimundo deu-me a pratinha, sorrateiramente; eu meti-a na algibeira 
das calças, com um alvoroço que não posso definir. Cá estava ela comigo, 
pegadinha à perna. Restava prestar o serviço, ensinar a lição e não me de-
morei em fazê-lo, nem o fiz mal, ao menos conscientemente; passava-lhe a 
explicação em um retalho de papel que ele recebeu com cautela e cheio de 
atenção. Sentia-se que despendia um esforço cinco ou seis vezes maior para 
aprender um nada; mas contanto que ele escapasse ao castigo, tudo iria bem. 
De repente, olhei para o Curvelo e estremeci; tinha os olhos em nós, com um 
riso que me pareceu mau. Disfarcei; mas daí a pouco, voltando-me outra vez 
para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo ar, acrescendo que entrava 
a remexer-se no banco, impaciente. Sorri para ele e ele não sorriu; ao contrá-
rio, franziu a testa, o que lhe deu um aspecto ameaçador. O coração bateu-
-me muito (MACHADO DE ASSIS, 2013, p. 116/117).

Diante a ameaça de delação, Pillar declara que é preciso cui-
dado para não ser castigado. Eis o castigo, materializado na palma-
tória, surgindo, aqui, como “recurso pedagógico”. É a correção pela 
coação como projeto de educação escolar. 

— Oh! Seu Pillar! Bradou o mestre com voz de trovão. (…) — Venha cá! (…) 
Fui e parei diante dele. Ele enterrou-me pela consciência dentro um par de 
olhos pontudos; depois chamou o filho. (…)  
— Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros? Disse-
-me o Policarpo.  
— Eu…  
— Dê cá a moeda que este seu colega lhe deu! Clamou. Não obedeci logo, 
mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito. Policarpo bradou de 
novo que lhe desse a moeda, e eu não resisti mais, meti a mão no bolso, va-

garosamente, saquei-a e entreguei-lha. Ele examinou-a de um e outro lado, 
bufando de raiva; depois estendeu o braço e atirou-a à rua. E então disse-nos 
uma porção de cousas duras, que tanto o filho como eu acabávamos de pra-
ticar uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania, e para emenda e exemplo 
íamos ser castigados. Aqui pegou da palmatória.  
— Perdão, seu mestre… solucei eu.  
— Não há perdão! Dê cá a mão! Dê cá! Vamos! Sem-vergonha! Dê cá a mão! 
— Mas, seu mestre… 
— Olhe que é pior! 
Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos 
uns por cima dos outros, até completar doze, que me deixaram as palmas 
vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho, e foi a mesma cousa; não lhe 
poupou nada, dois, quatro, oito, doze bolos. Acabou, pregou-nos outro ser-
mão. Chamou-nos sem vergonhas, desaforados, e jurou que se repetíssemos 
o negócio apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo o 
sempre. (MACHADO DE ASSIS, 2013, p. 117/118).

 
 A encenação, bastante forte em si, mostra não só a coerção, 
física e moral, como elemento de correção, mas, além disso, a ver-
gonha e a tristeza sentida pelo aluno, motivo pelo qual Pillar sente 
ódio a ponto de planejar vingança, sentimento este que aos poucos 
se dispersa, pois o delator Curvelo, que previra retaliação, foge; 
com o passar do tempo, Pillar se entretém com outros signos que 
se formam ao longo da trama.  
No outro dia, após Pillar receber 12 bolos da palmatória pelas mãos 
do mestre, ele acorda disposto, veste-se prontamente, a fim de ir 
logo procurar “a pratinha” que Policarpo atirara pela janela. Mas 
o acaso interpôs um desfile no caminho à escola.

Na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros, tambor à frente, 
rufando. Não podia ouvir isto quieto. Os soldados vinham batendo o pé rá-
pido, igual, direita, esquerda, ao som do rufo; vinham, passaram por mim, 
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e foram andando. Eu senti uma comichão nos pés, e tive ímpeto de ir atrás 
deles. Já lhes disse: o dia estava lindo, e depois o tambor… Olhei para um 
e outro lado; afinal, não sei como foi, entrei a marchar também ao som do 
rufo, creio que cantarolando alguma cousa: Rato na casaca… Não fui à escola, 
acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela Saúde, e acabei a manhã na Praia 
da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no 
bolso nem ressentimento na alma. E contudo a pratinha era bonita e foram 
eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da 
corrupção, outro da delação; mas o diabo do tambor… (MACHADO DE AS-
SIS, 2013, p. 119/120).

O procedimento metodológico segundo o qual devemos 
interpretar obras ficcionais a fim de constituí-las fontes históri-
cas, é praticar a leitura “a contrapelo”, – para usar uma expressão 
cunhada por Benjamin – é escavar os meandros do texto contra as 
intenções de quem os produziu, lendo as vozes abafadas pela inten-
cionalidade do imaginário criador. Num ambiente escolar repleto 
de autoritarismo, pautado na correção pela coação simbolizada na 
palmatória, na delação e na corrupção, o fim coloca em pauta a al-
ternativa de fugir do ambiente escolar com o intuito de se ter um 
“final feliz”, ao mesmo tempo em que quase se é cooptado por ou-
tra instituição de disciplinarização de corpos aparentemente mais 
amena, em virtude da estética dos desfiles com características mi-
litares, de maneiras mais leves do que a sala de aula onde se depen-
duravam os cinco olhos do diabo…  

Considerações Finais
Nesse arcabouço dissertativo, tivemos por objetivo debater a 

apropriação de fontes não convencionais da historiografia por pesqui-
sadores da área de educação matemática; refletir sobre a metodologia 
dessa abertura de perspectiva quanto às fontes; trazer exemplos de 
análise que ilustram as questões aqui descritas.

Procedimentos metodológicos no uso de fotografias, monu-
mentos e textos literários, na construção de uma história não conven-
cional, requerem do historiador conhecimento prévio em outras áreas. 
É preciso – de acordo com Burke (2010), ao narrar a importância do gru-
po dos Annales – consolidar o fazer historiográfico direcionado à neces-

sidade de aproximação com outras ciências, subvertendo uma história 
de compartimentos e especialização estreita; abrangendo, assim, ex-
tensões do território histórico “vinculadas à descoberta de novas fontes 
e ao desenvolvimento de novos métodos para explorá-las” (Idem).
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A emergência da educação escolar 
whig-colonizadora na história

O propósito deste capítulo é problematizar o que denomina-
mos “paradigma liberal-meritocrático de educação escolar”. Os tra-
ços fisionômicos desse paradigma foram se constituindo na história 
por meio dos debates em torno da instituição dos sistemas públicos de 
escolarização que ocorreram ao longo do século 19, sobretudo na Ale-
manha e França. Tais debates praticamente excluíram o ideário da ala 
propriamente revolucionária da revolução francesa de 1789. Tal ide-
ário se estampava na faixa vermelha representativa da fraternidade 
que compunha a bandeira tricolor carregada pelo “anjo-mulher” da 
liberdade na famosa tela13 de Delacroix. 

Esta confiante “mulher” parece estar incitando seus compa-
triotas a combaterem por um tipo de utopia-profecia – “Allons enfants 
de la Patrie, le jour de gloire est arrívé!”14 –, supostamente comum às 
três cores que compunham a bandeira da revolução, semelhante àque-
le que d’Alembert fazia aos matemáticos do seu tempo, diante das crí-
ticas desestabilizadoras que o bispo George Berkeley15 fazia às incon-
sistências lógicas, aos paradoxos e à falta de fundamentos do Cálculo 
Diferencial e Integral:16 – “Sigamos em frente que a fé virá depois!”.

Este anjo apenas por acaso é uma mulher. Apenas porque a can-
ção de guerra do exército do Reno em prol da liberdade tinha se tor-
nado popular entre os soldados do exército da cidade de Marselha, o 
que a tornou posteriormente conhecida como a canção “marselhesa”. 
Foi assim que a liberdade se tornou uma mulher marselhesa, e uma 

13 Óleo sobre tela do pintor francês Eugène Delacroix (1798-1863), intitulado “A 
liberdade guiando o povo” (1830). Disponível em: (https://www.wikiwand.com/
pt/Pintura_do_Romantismo_brasileiro). Acesso em 03 de novembro de 2020.

14 Os dois primeiros versos de “La Marseillaise” composta pelo oficial francês 
Claude Joseph Rouget de Lisle, em 1792, cujo título original era “Canção de 
Guerra para o Exército do Reno”.

15 George Berkeley (1685-1753), bispo-filósofo imaterialista irlandês que, dife-
rentemente do materialismo naturalista de d’Alembert, negava a existência da 
matéria e do mundo materialmente constituído, tal como o viam os empiristas 
europeus do século XVIII.

16 Davis e Hersh (1985, p. 366) viram esta “crise fundamentalista” como uma 
“[…] manifestação de uma discrepância duradoura entre o ideal tradicional da 
matemática por eles denominado ‘mito de Euclides’ e a realidade da prática real 
da atividade matemática em um dado instante qualquer”.
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mulher marselhesa, a liberdade. Porém, parece não ter sido por aca-
so que apenas a faixa azul da liberdade da bandeira empunhada pelo 
“anjo-mulher casual” de Delacroix acabou excluindo camponeses, 
operários e trabalhadores em geral da direção que conduzia à promes-
sa teleológica universal de futuros luminosos, tais como os postulados 
pela “historiografia whig”, pela “matemática whig” e pela “educação 
(matemática) escolar whig”.17 

17 A palavra inglesa “whig” está sendo aqui mobilizada com significados se-
melhantes que lhe têm sido atribuídos por alguns historiadores (BUTTERFIELD, 
1931); (TORR, 2000); (CRONON, 2012), a partir das primeiras décadas do sécu-
lo XX. No interior desse campo semântico, as historiografias whig têm sido ca-
racterizadas como evolutivo-progressivistas, triunfalistas, luminosas, confiantes, 
deterministas e teleológicas, isto é, socialmente orientadas para o bem, para o 
bom e sempre para o melhor. Nesse sentido, por se mostrarem insensíveis aos 
protagonismos de acasos, elas tendem não apenas a racionalizar e a normatizar 
os acontecimentos históricos, como também a “limpar” as narrativas historio-
gráficas de todos os acontecimentos que antagonizem ou contraditem o curso 
supostamente “normal” ou esperado que futuros previamente profetizados “de-
veriam” tomar. Ao estendermos, porém, o uso do adjetivo “whig” para caracte-
rizarmos as fisionomias rigidamente militarizadas, normatizadas, hierarquizadas, 
formalizadas, lógico-dedutivas e confiantemente deterministas adquiridas pela 
matemática e pela educação matemática escolar após a revolução francesa, es-
tamos, é claro, ampliando o campo semântico desse adjetivo para além daque-
les que se manifestaram no campo da historiografia exclusivamente com base 
na polêmica político-religiosa travada entre protestantes whig e tory católicos. 
Assim, sob uma perspectiva whig, do modo como a estamos caracterizando, a 
matemática aparece como uma narrativa teleológica, universal e unificada, cujas 
“descobertas simbólico-formais” do tipo “se … então” devem se mostrar contí-
nua, progressiva e sequencialmente conectadas pelo fio das regras de inferência 
da lógica clássica e cujo desfecho previsto deve se mostrar internamente con-
sistente, completo e decidível. Por extensão, uma historiografia whig da mate-
mática whig consistiria numa grande metanarrativa progressivamente linear ou 
dialética da realização histórico-cronológica dessas descobertas simbólico-for-
mais pré-existentes em um mundo platônico atemporal, imaterial e inteligível de 
formas puras e perfeitas.
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Foi, porém, intencionalmente com asas, que o casual anjo-mu-
lher desalado de Delacroix foi esculpido na cena memorialista18 nar-

18 Trata-se da imagem da cena esculpida por François Rude (1784-1855) no 
ático do arco do triunfo em Paris, intitulada “A Partida dos Voluntários de 1792”, 
também conhecida como “La Marseillaise”. A construção do Arco do Triunfo foi 
iniciada em 1806 por Napoleão Bonaparte para comemorar sua vitória contra o 
exército austro-russo, liderado pelo czar Alexandre I da Rússia e pelo imperador 
austríaco Francisco II, na batalha de Austerlitz, ocorrida em 02 de dezembro de 
1805, na antiga Morávia, atualmente uma região da República Checa. Já a cena 
esculpida por Rude no ático do Arco, concluída em 1836, como o seu próprio 
nome manifesta, retrata a partida do exército revolucionário francês para lutar 
contra uma coalizão de forças monarquistas na Batalha de Valmy, ocorrida em 
1792. Para esculpi-la, Rude inspirou-se na pintura aqui referida de Delacroix, 
usando a sua própria esposa – Sophie Fremiet – como modelo de mulher-símbo-
lo da liberdade, agora alada, que com sua espada em riste e seu brado confiante, 
incita os soldados à luta pela independência e pelo resgate de sua liberdade. O 
propósito dessa luta é simbolicamente retratado nos trajes dos soldados, vesti-
dos como antigos guerreiros gauleses, em referência aos galli, homens “fortes”, 
“furiosos” e “guerreiros”, habitantes originários ou remotos do atual território 
da França, outrora colonizado pelos antigos romanos. Em 1848, Rude também 
esculpiu a imagem do geômetra francês Gaspard Monge (1746-1818), criador 
das geometrias descritiva e diferencial, que propiciaram o aperfeiçoamento e a 
expansão da engenharia mecânica e da construção de máquinas a partir do sécu-
lo XIX. Monge foi ministro da marinha na fase napoleônica da revolução francesa, 
ao longo da qual se envolveu também com a reforma do sistema educacional 
francês e com a criação da Escola Politécnica de Paris. Fontes: (https://en.wiki-
pedia.org/wiki/François_Rude); (https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Monge); 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise);
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Gália).

rada no ático do arco do triunfo em Paris:19 

19 Tendo como fonte investigações historiográficas relativas a práticas artís-
tico-arquitetônicas de povos antigos e modernos [(MARGARET ANN, 2004); 
(SULLIVAN, 2006)], é provável que construções arquitetônico-monumentais 
posteriormente nomeadas “arcos triunfais” ou “arcos de triunfos” tenham sido 
tecnologias simbólicas inventadas com o propósito de se fixar imageticamente 
memórias de conquistas de territórios estrangeiros por parte de comunidades 
náutico-mercantis que, após cada conquista, submetiam os povos conquistados 
ao trabalho escravo de extração, de suas próprias terras, de cobiçados produtos 
naturais destinados à comercialização interna ou externa às nações de partida de 
suas naus. Portanto, tais monumentos triunfais em forma de arcos deveriam ser 
vistos – e é assim que nós os vemos – como produtos de práticas bélico-escra-
vagistas-colonizadoras de conquistas e saques de territórios e de seres naturais 
estrangeiros, humanos ou não humanos, por parte não propriamente ou neces-
sariamente de uma comunidade nacional georreferenciada ou geoterritorializa-
da, mas, sobretudo, por parte de uma longínqua e longeva comunidade humana 
itinerante e desnacionalizada, cujo vínculo de identificação e pertencimento foi 
se constituindo, ao longo do tempo cronológico, com base no compartilhamento 
de propósitos, valores e práticas na realização de uma atividade ou empreendi-
mento comum, qual seja, a da navegação marítimo-mercantil. De fato, em um 
livro intitulado “A Perspectiva do Mundo”, o historiador francês Fernand Brau-
del (1902-1985) sugeriu que a Fenícia teria sido um dos primeiros exemplos de 
economia imperialista globalizada. Fontes: (https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_
do_triunfo); (https://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%ADcia).
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Trata-se do mesmo “anjo-mulher-alada” do refrão daquele 
hino que a gente, aqui no Brasil, cantava antigamente na escola, e que 
reza assim: “Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na 
tempestade, dá que ouçamos tua voz!”20 

Certamente, todos nós nos lembramos desse hino, mas cer-
tamente não nos lembramos – ou porque nunca nos foi ensinado ou 
porque se quis que esquecêssemos – de que este anjo guerreiro só azul 
da liberdade de Delacroix e de Rude, travestido de mulher, por ter per-
dido as suas asas brancas e vermelhas da igualdade e da fraternidade, 
é tão somente o anjo da liberdade do “laissez-faire” do livre comércio 
do liberalismo econômico. A real intenção destes anjos guerreiros de-
senhados, pintados, esculpidos e em hinos cantados foi a de conduzir 
apenas a ala que de fato sairia vitoriosa da revolução francesa – a bur-
guesia – na direção de um suposto futuro luminoso.

Como nos mostra a pintura, o anjo bélico-imperialista napo-
leônico de Delacroix se mostra insensível aos cadáveres e às ruínas do 
passado que se acumulam a seus pés. O quadro foi pintado em 1830 
– e, portanto, mais ou menos 30 anos após o golpe de Estado de 18 
Brumário, que daria início à era da ditadura napoleônica na França. 
O mesmo 18 Brumário que iria lançar a igualdade e a fraternidade às 
brumas do esquecimento. Talvez, não tenha sido por acaso que este 
anjo de Delacroix tenha inspirado a criação da escultura da Estátua da 
Liberdade que os franceses deram de presente aos norte-americanos. 
E, talvez, também não tenha sido por acaso que os norte-americanos 
resolveram colocá-la na Ilha da Liberdade, de olhos bem abertos para 
o controle dos comércios marítimos do Porto de Nova York. Este pre-
sente dos franceses foi feito em 1886. Mas ele não foi certamente um 
presente de todos os franceses. Voltemos 15 anos no tempo. 

Era o ano de 1871 na Paris capital do século 19. A população es-
tava descontente com a direção que lhe havia apontado o “anjo azul” 
burguês da liberdade de Delacroix. As províncias francesas, em uma 
recaída anti-revolucionária, haviam eleito uma maioria de deputados 

20 Trata-se de versos que compõem o refrão do Hino da Proclamação da Repú-
blica do Brasil, cuja música foi composta por Leopoldo Augusto Miguez (1850-
1902) e cujo poema, publicado no Diário Oficial de 21 de janeiro de 1890, foi 
composto por Medeiros e Albuquerque (1867-1934). Fonte acessada em 03 de 
novembro de 2020: (https://pt.wikipedia.org/wiki/Hino_da_Proclamação_da_Re-
pública).

monarquistas para ocuparem a Assembleia Nacional. Em resposta, a 
população revoltosa de Paris toma a cidade e nela instala um regime 
comunal de governo. Nascia a Comuna de Paris. Nos quase 3 meses em 
que a comuna conseguiu manter-se no poder, foram realizadas refor-
mas voltadas aos trabalhadores e à população em geral que jamais ha-
viam sido feitas: todos os meios públicos de transporte, assim como 
consultas médicas e medicamentos se tornaram gratuitos; empresas 
privadas foram expropriadas e entregues à coletividade; foi instau-
rada a gestão popular de todas as instituições coletivas, bem como a 
gratuidade de todos os serviços públicos; a polícia, o governo civil, as 
câmaras e o conselho municipal foram abolidos; o exército e o servi-
ço militar obrigatório foram abolidos; a educação escolar existente foi 
abolida em nome de se realizar uma reforma socialista da escola; os 
bens de consumo se tornaram gratuitos e postos à disposição de to-
dos nos mercados da comuna; a submissão das mulheres à autoridade 
masculina e das crianças à autoridade dos adultos foi abolida; Paris foi 
proclamada a terra de asilo a todos os revolucionários estrangeiros; 
a bandeira vermelha passou a ser adotada como o símbolo da Huma-
nidade Federal da Humanidade.21 A comuna foi massacrada. Mais de 

21 Tais ações estão relatadas no filme documentário “La commune (Paris, 1871)” 
do diretor e roteirista inglês Peter Watkins. O filme é do ano 2000. A sua duração 
é de 3h01min40s e ele está acessível em duas partes, com legendas em portu-
guês, nos seguintes links:
Parte 1: (https://www.youtube.com/watch?v=iVr9EoUoY-s&t=566s); 
Parte 2: (https://www.youtube.com/watch?v=NFVWpGT9224).
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80.000 communards foram torturados e sumariamente executados.22 
Foi, portanto, abortada a primeira tentativa histórica do que poderia 
ter sido a construção de um modo de fato popular de se ver e praticar a 
educação, com ou sem escolas. 

Desde o século 15, com a descoberta, invasão e apossamento 
de terras indígenas no novo continente que denominaram América, 
comunidades de prática comercial e financeira, aliando-se a comu-
nidades náutico-marítimas e às monarquias europeias, passaram a 
praticar uma nova forma de regime colonialista-escravagista em suas 
colônias e o regime capitalista-mercantilista de governamentalidade 
em suas nações.

Após a revolução francesa de 1789, as comunidades mercantis 
e financeiras foram, cada vez mais, se desvencilhando de seus com-
promissos tanto com o poder monárquico, quanto com os trabalhado-
res do campo e da cidade com os quais elas haviam estabelecido uma 
aliança temporária. Após idas e vindas na luta contra as restaurações 
do poder monárquico, uma vez conquistado o poder político, tais co-
munidades passaram a praticar um novo regime – dito republicano 
– de governamentalidade de suas nações. Este novo regime republi-

22 Em suas cenas iniciais, o filme “La commune” de Watkins dá a entender que 
o “estopim” ou a “gota d’água” da tomada de Paris pelos communards teria 
sido a polêmica em torno da posse de um canhão abandonado numa rua e que 
pertencia ao exército popular revolucionário, mas que o poder político-admi-
nistrativo então instalado na cidade de Paris teria ordenado à polícia estatal ex-
propriar por temer uma revolta da população empobrecida e faminta contra o 
poder instituído. Esta perspectiva de Watkins sugere estarem ainda ativas, cerca 
de 80 anos após a revolução francesa, duas forças armadas em conflito: a força 
armada popular – isto é, o segmento armado da população que ainda mantinha 
o ideário do exército popular “marselhês” que havia combatido em nome das 
forças “socialistas” ou “vermelhas” representativas da fraternidade na revolução 
francesa – e a força armada, isto é, a polícia estatal, contra a qual os communards 
se insurgiram e que acabam se rendendo diante dos protestos populares que le-
varam temporariamente a comuna ao poder político-administrativo da cidade de 
Paris. As cenas finais do filme, nas quais os communards são fuzilados cantando 
a “marselhesa”, sugerem que tal canção representava tão somente os ideais da 
ala propriamente revolucionária da revolução, o que é também sugerido pelos 
expressivos versos seguintes da Marseillaise: “O que quer essa horda de escra-
vos / De traidores de reis conjurados? / Para quem (são) esses ignóbeis entraves / 
Esses grilhões há muito tempo preparados? / Franceses, para nós, ah! que ultraje 
/ Que comoção deve suscitar! / É a nós que ousam considerar / Fazer retornar à 
antiga escravidão! / Às armas, cidadãos / Formai vossos batalhões / Marchemos, 
marchemos! / Que um sangue impuro / Banhe o nosso solo!”. Fonte: (https://
pt.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise).

cano inventou uma nova forma de democracia fundada no ideário fi-
losófico do liberalismo meritocrático, que passou a ser praticado não 
só como um regime de governamentalidade, mas também como uma 
ideologia de Estado supostamente neutra, imparcial, supra-partidá-
ria, irreligiosa e laica. 

Geralmente se costuma caracterizar a Revolução Francesa 
como sendo uma revolução exclusivamente ou totalmente burguesa. 
Mas, os burgueses só começam, de fato, a adquirir mais poder polí-
tico após o golpe de Estado de 18 Brumário. Foram os debates que se 
transcorreram na França, a partir de então, que acabaram por defi-
nir os propósitos e a estrutura de organização da instrução pública, 
os seus currículos, as práticas de ensino-aprendizagem e as práticas 
meritocráticas de avaliação da aprendizagem. A estrutura acabada 
desse paradigma de educação civilizatória só se consolidou após o ano 
de 1870, quando a instrução pública, na França, passa a ser financiada 
e controlada pelo Estado e passa a servir de modelo para os sistemas 
nacionais de educação de outros estados republicanos.

Os livros de história da educação usualmente destacam exclu-
sivamente o aspecto epistemológico dos debates em torno da organi-
zação da instrução pública na França, ao longo do século 19. Com isso, 
eles acabam sugerindo erroneamente que as mudanças recorrentes 
das políticas curriculares ao longo daquele período decorriam apenas 
de uma tensão epistemológica entre a manutenção das disciplinas de 
caráter humanístico e linguístico que compunham o currículo do an-
tigo regime e a introdução de disciplinas científicas que constituíam o 
novo foco de interesse da escola republicana. 

É claro que havia essa tensão e esse debate, que resultaram 
na vitória do cientificismo em relação ao verbalismo linguístico das 
disciplinas humanísticas. Entretanto, o que essas histórias ocultam 
ou intencionalmente ignoram é que não foi propriamente o aspecto 
epistemológico desse debate que acabou selando o destino da totalida-
de dos sistemas nacionais de educação até os dias de hoje, mas sim o 
aspecto ético-político-ideológico desse debate.

A preocupação central do projeto educativo da burguesia mer-
cantil-financeira era a de exercer um controle ideológico eficaz sobre a 
formação escolar do denominado cidadão republicano civilizado. Mas 
esse controle deveria ser mascarado e aparentar-se ideologicamente 
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neutro e comprovadamente meritocrático.
E foi para atingir esse propósito de doutrinação massiva que 

este projeto instalou uma escolarização pública, laica, gratuita, uni-
versal, competitiva, etapista e compulsória. E para mascarar o seu 
propósito ideológico, essa educação se apresentou como um direito do 
cidadão e uma obrigação do Estado. Porém, este suposto direito à ins-
trução pública era visto como uma condição prévia para o exercício da 
cidadania, para o acesso aos melhores postos de trabalho, para a me-
lhoria das condições materiais de vida. De modo que esse direito era 
apenas a imposição de uma obrigação à concorrência, à participação 
em uma guerra difusa, invisível, em que o indivíduo deveria aprender 
a ver-se como o maior inimigo de si próprio, a consentir a ver-se como 
um soldado filho fiel que não foge à luta e nem teme a própria morte. 

Esta estratégia compulsória de controle das vidas das pessoas, 
acionada pela escola moderna, com base em sua imagem colonizadora 
de educação civilizatória, se torna, então, determinante do destino in-
dividual das pessoas, determinante do bem-estar individual e social, 
determinante dos sonhos, dos desejos e da felicidade individuais.

Ninguém melhor do que Kant poderia caracterizar esse desejo 
whig-civilizatório de controle dos indivíduos por este tipo de escola 
dita cidadã. Em um livro intitulado Sobre a Pedagogia, Kant (1999, p. 
12-13) disse coisas do tipo: “A disciplina transforma a animalidade em 
humanidade e impede o homem de desviar-se da humanidade, atra-
vés de suas inclinações animais. […] A disciplina deve conter o homem 
para que ele não se lance ao perigo como um animal feroz, ou como 
um estúpido. […] É a disciplina que tira do homem a sua selvageria; a 
instrução, ao contrário, é a parte positiva da educação”.

Como observou Miguel (2018, p. 306), “Kant identificou a ani-
malidade com a selvageria, com as formas de vida dos animais e dos 
povos indígenas que viviam longe da vida civilizada da cidade. Ele fez 
do animal e dos povos originários vistos como selvagens o antimodelo 
ético-político do qual toda a educação escolar civilizatória deveria se 
afastar. Ele cindiu a natureza opondo a natureza humana à natureza 
não humana. Viu a educação como cultivo da natureza humana. E a 
natureza não humana como um mundo hostil, passivamente aberto à 
inesgotável exploração humana”.

Foi esta mesma “ética civilizatória” que, ao longo do século 

19, orientou a produção de historiografias europeias whig. Como ob-
servamos anteriormente, “historiografias whig” são aquelas que se 
deixam orientar pelo dedo do anjo azul de Delacroix, que aponta para 
uma imagem exclusiva e exclusivista de liberdade produzida por for-
mas comercial-financeiro-capitalistas de vida. São narrativas histo-
riográficas que tomam frequentemente como enredo a constituição 
de um estado nacional na história. Sua principal característica é a de 
apresentar o passado como uma progressão inevitável em direção a 
um futuro luminoso, feliz e não obscurantista. 

“Um exemplo paradigmático de narrativa historiográfica whig 
é o livro intitulado História da Inglaterra do historiador britânico Tho-
mas Macaulay, escrita no final do século 19. Nessa história, Macaulay vê 
a Grã-Bretanha como o limite teleológico modelar de nação civilizada. 
O campo geopolítico global das nações é dividido entre nações civiliza-
das e nações bárbaras, primitivas ou selvagens. E as nações civilizadas 
são aquelas que mais se aproximam do modelo britânico de organiza-
ção social e política” (MIGUEL; SOUZA; TAMAYO, 2020, p. 510).

Foi então esta ética civilizatória inventada pelo colonizador eu-
ropeu moderno para contar a história de suas próprias conquistas bé-
lico-imperialistas que orientou teleologicamente a formação do cida-
dão republicano no interior do paradigma moderno de escolarização. 
Através da escola e da educação de massas patrocinada pelo Estado, 
essa educação visava inculcar e tornar hegemônicos os propósitos e 
valores do projeto humanista burguês que, desde o século 15 europeu, 
havia levado realeza, navegadores, comerciantes, banqueiros, cien-
tistas, artistas, sacerdotes cristãos católicos ou protestantes a lança-
rem as suas caravelas por mares nunca dantes navegados, em busca 
de novas rotas comerciais, de novos territórios e riquezas naturais, de 
novos povos – ditos selvagens – a explorar, a escravizar, a converter à 
fé cristã.

Os valores que essa caravela humanista colonizadora trans-
portava para as formas de vida dos novos povos colonizados não eram 
outros que não o expansionismo bélico-imperialista, a fé cristã católi-
ca ou protestante, o extrativismo, a dominação e a exploração de hu-
manos por outros humanos, de nações por outras nações, a mais valia, 
o lucro, a competição.

Foi esta mesma caravela humanista burguesa do “navegar é 
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preciso” que precisou inventar os logaritmos, a geometria esférica, a 
geometria analítica, a linguagem algébrica, a geometria projetiva, o 
cálculo diferencial e integral, a geometria descritiva, a geometria dife-
rencial, a topologia, as teorias de probabilidade, os cálculos de seguros 
e de pensões vitalícias, e também, uma imagem whig-arquitetônico-
-fundamentalista da matemática que desejou vê-la como um sistema 
dedutivo, formal, unitário, completo, hierárquico, logicamente enca-
deado e consistente, de base sólida e de muitos andares.

Da base ao topo desse edifício imponente, os saberes matemá-
ticos se organizam hierarquicamente dos mais concretos aos mais 
abstratos; dos mais particulares aos mais gerais; dos mais simples, in-
gênuos, “infantis”, sensíveis, “femininos”, “primitivos” e “selvagens”, 
aos mais complexos, lógicos, racionais, inteligíveis, “adultos”, “mas-
culinos”, “civilizados”. 

Por sua vez, a imagem whig-arquitetônica dessa matemática 
fundamentalista orientada pelos propósitos e valores constitutivos 
das whig-historiografias do colonizador é projetada na arquitetura 
etapista, teleológica e meritocrática dos processos escolares de ensi-
no-aprendizagem. A aprendizagem escolar dos saberes que ocupam 
os patamares inferiores do edifício é considerada como pré-requisito 
para aquelas dos saberes que ocupam os patamares superiores.

Foi assim que a enciclopédia positivista de Augusto Comte or-
ganizou hierarquicamente os saberes matemáticos e os demais sabe-
res disciplinarizados nos andares daquele edifício. Não mais com base 
na lógica, mas sim, dizia ele, com base na história, isto é, na imagem 
da história produzida pelas whig-historiografias. A ordem cronoló-
gica da descoberta de saberes matemáticos na história foi vista por 
ele como a sequência pedagógica ideal para se organizar o ensino e a 
aprendizagem escolares da matemática.

Comte via a sua organização enciclopédica dos saberes como 
“científica”. Isso porque ela estaria fundamentada na sua “teoria dos 
três estados”. De acordo com essa teoria, tanto um ser humano, na sua 
história individual, quanto as sociedades humanas, em suas histórias 
coletivas, tenderiam a passar pelos mesmos estágios epistêmicos no 
que se refere aos modos positivistas de se explicar os fenômenos na-
turais: o estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo ou 
científico. 

Comte rezava, assim, a mesma ladainha civilizatório-coloni-
zadora das historiografias whig. Ambas supondo-se “científicas”, por 
terem elevado ao estatuto de lei a hipótese biogenética de Hackel, de 
acordo com a qual todas as formas humanas ou não humanas de vida, 
em um dado momento temporal, poderiam ser vistas como o resulta-
do de suas configurações temporalmente antecedentes.

Extensões metafóricas dessa ladainha whig produziram in-
contáveis teorias evolucionista-etapistas na física, na biologia, na 
história, na antropologia, na psicologia e também, é claro, no terreno 
das pedagogias ditas “científicas”. Esse “vírus whig” também acabou 
contaminando as políticas organizacionais e curriculares dos siste-
mas nacionais de educação escolar do mundo todo. Tanto das nações 
colonizadoras quanto das colonizadas, as quais acabaram também 
constituindo as suas escolas à imagem e semelhança do desejo do co-
lonizador.

Essa matriz conseguiu sobreviver a duas guerras mundiais, 
sem sofrer qualquer modificação estrutural. Formatou até mesmo os 
arquivos escolares da hoje extinta União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. Ela fascinou e continua fascinando até hoje os reformado-
res de currículos e os elaboradores de políticas educacionais públicas.

E quando se olha de fora o edifício dessa escola whig, o que se 
vê é a imagem de uma educação disciplinar, cientificista, conteudista, 
verbalista, psicológica, hierárquica, etapista, progressivista, prope-
dêutica, liberal, concorrencial, meritocrática, mercadológica, nacio-
nalista, fascista, racista, xenofóbica, misógina, homofóbica, patriar-
cal, excludente e antidemocrática, que não prepara, a rigor, nem para 
o trabalho, nem para a cidadania e nem para o enfrentamento dos pro-
blemas vitais que se apresentam para as diferentes formas de vida. As-
sim, o aspecto ideológico da escola humanista civilizatória dita laica, 
neutra e apartidária não foi outro senão o da inculcação compulsória 
e universal de um novo paradigma religioso, agora rezado pela car-
tilha catequético-civilizatória do liberalismo meritocrático em suas 
vertentes política, econômica e social.
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Um exemplo de educação (matemática) profissionalizante 
na República Velha

Um exemplo de como o paradigma da educação moderna foi 
ressignificado no Brasil pode ser observado nos primeiros anos da Re-
pública. Na perspectiva das elites e do Estado, “…a população apare-
ce como um problema de governo e consequentemente a educação é 
tomada como uma resposta à possibilidade de governo dessa mesma 
população que, assim, transforma-se em nação, componente estrutu-
rante do Estado o qual ajudou a construir” (CALDEIRA MACHADO et 
al., 2013, p. 641).

Em suas raras menções ao ensino, uma característica que a 
Constituição de 1891 imprimiu à educação pública brasileira ao longo 
da primeira fase republicana foi a da não obrigatoriedade da escolari-
zação básica, facultando ao Congresso Nacional, em seu Artigo 34, o 
poder exclusivo de legislar sobre o ensino superior. Isso ilustra a falta 
de interesse do governo em relação à educação primária. Uma outra 
característica introduzida pelo Artigo 72 foi que, embora ele estabele-
cesse a laicidade do ensino nos estabelecimentos públicos, a igualdade 
de todos perante a lei, a extinção de privilégios de nascimento, dos fo-
ros de nobreza, dos títulos nobiliárquicos e das ordens honoríficas e de 
suas prerrogativas, apenas homens letrados maiores de 21 anos pode-
riam votar. Assim, estavam excluídos dos processos de escolha de seus 
representantes as mulheres, os mendigos, os analfabetos, os militares 
de categoria inferior, os religiosos de instituições, dentre outros.

No contexto desta Constituição, os estados procuravam orga-
nizar a vida social e econômica da sociedade por meio de decretos e 
leis. A educação ocupa um espaço importante nesta estruturação e, 
além das escolas urbanas, começam a surgir escolas rurais, escolas 
agrícolas e escolas de artífices.

Uma escola agrícola que se tornou um modelo no país foi o Ins-
tituto João Pinheiro,23 de Belo Horizonte, criado em 1909.

Localizado na fazenda experimental da Gameleira, tinha como 
propósito “apoderar-se do menor em risco de perversão ou já viciado, 

23 A fotografia da página seguinte mostra alunos e professores do Instituto 
João Pinheiro, discriminados por seus respectivos nomes em legenda manuscrita 
na moldura da própria foto. Acesso à foto no site http://civil.cefetmg.br/noti-
cias/2008/02/noticia0032.html, acessado em 01/11/2020.

e transcorrido o período educacional, restituir à sociedade um homem 
sadio de corpo e alma, apto para construir uma célula no organismo 
social, capaz de prover a própria subsistência e de impulsionar a vida 
econômica nacional” (Regulamento do Instituto João Pinheiro, 1909). 
Isso nos mostra claramente a imagem de uma educação profissionali-
zante de cunho moralista e filantrópico-regenerador praticada pelo Es-
tado em relação às crianças e jovens carentes: a ideia era regenerar ou 
recuperar os meninos, com idade entre 8 e 12 anos, considerados “aban-
donados material ou moralmente”. Isso se daria por meio de uma ins-
trução elementar e profissional que tinha como propósito formar uma 
geração de trabalhadores rurais “que compreenda a razão de ser de to-
das as operações realizadas no terreno” (como, por exemplo: manejar 
instrumentos e ferramentas agrícolas; tratar e alimentar os animais de 
trabalho etc.) e que fosse útil à sociedade, não dependendo do Estado 
para sobreviver (RENAULT, 1910 apud FARIA FILHO, 1995, p.109).

Assim, segundo o Regulamento de 1910 do Instituto (apud AL-
MEIDA, 2009, p. 67, itálicos nossos): 

Na execução do programa de cada uma das disciplinas, o professor terá sem-
pre em vista e como objetivo essencial que o preparo dos alunos seja destina-
do ao trabalho profissional, agrícola e oficial. Assim; no ensino de leitura se-
rão de preferência usados na classe livros de assunto rural; em língua pátria, 
o aluno fará a maior cópia de vocabulário peculiar à profissão, obtido nas 
suas composições e nos livros manuseados em classe; as aplicações práticas 
do ensino de aritmética versarão, quando possível, em cálculo de quantidade 
que representem coisas da vida profissional; […] Além de hinos patrióticos, 
os alunos aprenderão cânticos ao trabalho, à terra, à vida rural.

Segundo Almeida (2017, p. 74), “até 1919, apenas três disciplinas 
compunham o currículo: Língua Pátria, Aritmética e Desenho Geo-
métrico”. Contudo, as aulas de desenho geométrico eram ministradas 
apenas nos três últimos períodos do curso primário. Além disso, as 
aulas podiam não guardar a periodicidade planejada, pois, conforme 
menciona Bergamaschi (2017, p.133), com frequência encontrava-se a 
seguinte observação no Diário de classe de Aritmética e Geometria de 
1939: “não houve aula, pois os alunos foram requisitados para o servi-
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ço de campo”.
Nessa mesma época, o decreto 7.566 de 1909 cria, nas capitais 

dos Estados da República, escolas de aprendizes artífices. Um exem-
plo é a Escola de Aprendizes Artífices de Minas Gerais,24 criada em 1910, 
juntamente com outras 18 no país, cujo propósito inicial era ministrar 
um ensino técnico-profissional primário e gratuito, exclusivamente 
para meninos entre 10 e 13 anos (BRASIL, 1909). Mais uma vez, observa-
-se a escola como espaço de formação do trabalhador nacional e a edu-
cação como instrumento de governo da população, especialmente, nos 
casos relatados, a população menos favorecida economicamente. 

O Curso primário nessa escola era composto por cinco maté-
rias: português, instrução cívica, aritmética, geografia e música. Seu 
propósito era “o ensino de leitura e de escrita, o ensino de aritmética 
até regra de três, noções de geografia do Brasil e o de gramática ele-
mentar da língua nacional” (PEREIRA, 2008, 249).

Paralelamente, várias reformas educacionais são propostas. A 
Reforma de Benjamin Constant em 1890, por exemplo, buscava abran-
ger todos os níveis de ensino (primário, secundário e ensino superior) 
como diretriz educacional, e defendia a inclusão de disciplinas cien-
tíficas em contraposição ao ensino humanístico predominante. Con-
tudo, após nove anos de discussão e muitas modificações, tal reforma 
foi praticamente descaracterizada e teve pouco impacto. Seguiram-se 
as reformas – Código Epitácio Pessoa, de 1901, Reforma Rivadávia, de 
1911, Reforma de Carlos Maximiliano, de 1915, Reforma de Luiz Alves 
(Lei Rocha Vaz), de 1925 – que pouco ou nada dialogavam entre si, e, na 
maioria dos casos, pouca influência tiveram sobre a educação (PALMA 
FILHO, 2005).

A Constituição de 1934 destacava que a educação deveria ser 
um direito de todos e um dever compartilhado entre família e pode-
res públicos, de modo a promover “eficientes fatores da vida moral e 
econômica da Nação”, bem como desenvolver no ‘espírito brasileiro’ 
a consciência da solidariedade humana (Artigo 149). Dessa forma, ob-
serva-se um desejo ideológico de imposição de uma imagem naciona-
lista e pacificada de nação através da estratégia colonizadora de elimi-

24 Sala de aula da Escola de Artífices de Minas Gerais. Acesso à foto no 
site http://civil.cefetmg.br/noticias/2008/02/noticia0032.html, acessado em 
01/10/2020

nação das diferenças mediante a pregação do princípio de unidade ou 
igualdade na diversidade. O aspecto ideológico desse desejo consistia 
em usar a educação, não para a emancipação política dos cidadãos, 
mas como um regime liberal de governamentalidade baseado na nor-
matização, normalização, exclusão e inculcação de um ideário civi-
lizatório de cunho liberal-meritocrático e, portanto, de manutenção 
das desigualdades políticas, sociais e econômicas entre os cidadãos. 

Além disso, vários aspectos definidos pela Constituição não se 
efetivaram. O artigo 150, por exemplo, estabelecia que além de com-
petir à União fixar o Plano Nacional de Educação para todos os graus 
de ensino e ramos, ela deveria também organizar e manter sistemas 
educativos apropriados, exercer ação supletiva onde fosse necessário, 
e estimular a obra educativa em todo o país. O Artigo 121 definia, den-
tre várias outras coisas, que seria proibido diferenciar o salário para 
um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou es-
tado civil; que o salário-mínimo deveria ser capaz de satisfazer as ne-
cessidades do trabalhador, conforme as condições de cada região; que 
a jornada diária de trabalho não poderia exceder as oito horas e que 
menores de 14 anos estavam proibidos de trabalhar. Contudo, a reali-
dade, em especial das grandes cidades, era muito distinta.

Ainda que sucintamente, os aspectos sobre a escolarização bra-
sileira do início dos tempos republicanos que levantamos nesta seção 
permitem observar que os propósitos da escolarização pública, na 
perspectiva da elite governante - militar, jurídica, patriarcal e rura-
lista - que assume o poder político do Estado liberal em formação, se 
mostram, sobretudo, de natureza economicista e ideológica. Esta elite 
governante procura construir um tecido legal e estruturar as institui-
ções da jovem República sempre pautada pelos seus próprios interes-
ses. E, assim, como esse regime oligárquico de governamentalidade 
precisasse atender prioritariamente as demandas de crescimento das 
grandes cidades e, por extensão, os interesses comerciais crescentes 
de uma burguesia ascendente e desejosa de mão de obra especializada 
e mais valia, os segmentos vulneráveis, pobres e analfabetos que cons-
tituíam a maior parte da população não recebiam o que esperavam, 
mesmo que contassem, supostamente, com direitos iguais perante a 
lei.
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Um exemplo de educação (matemática) alternativa na 
República Velha: a Escola Moderna de São Paulo

No século XIX, a Revolução Industrial fez emergir uma socie-
dade que tinha por fundamento os ideais do liberalismo. O liberalismo 
não foi apenas um novo modo de imaginar e praticar a gestão política 
e econômica dos Estados nacionais republicanos modernos, mas tam-
bém, como destacamos anteriormente, um novo modo de se imaginar 
e praticar a educação pública dos cidadãos. Porém, o ideário de uma 
escolarização pública, laica, gratuita, universal, competitiva, etapis-
ta e compulsória baseado no paradigma liberal-meritocrático, desde 
seus inícios, não se dirigia à educação de todas as crianças, pois muitas 
daquelas que se encontravam abandonadas, bem como as provindas 
de famílias mais pobres, não tinham como ir à escola porque precisa-
vam trabalhar. Apesar do trabalho infantil não ter sido uma invenção 
da Revolução Industrial, ele se intensificou e se agravou com ela.

Assim, apesar de Thomas Macaulay, em sua obra História da In-
glaterra, já citada aqui, caracterizar a Grã-Bretanha como o limite te-
leológico modelar de nação civilizada, dados mostram que a infância 
das camadas proletárias e desfavorecidas economicamente estavam 
longe de participar das benesses de tal nação. Segundo Kassouf (2007), 
em 1861, na Inglaterra, 37% dos meninos e 21% das meninas de 10 a 14 
anos trabalhavam. Apesar da elaboração de leis que visavam proibir 
tal trabalho, como não havia fiscalização e as multas eram menores do 
que o excedente que o trabalho dessas crianças e jovens propiciava aos 
empregadores, o trabalho infantil continuou a existir. Segundo Booth 
(1886), em 1881, o número de meninos abaixo de 15 anos que trabalha-
va na indústria têxtil, naquele país, chegava a 59 mil, enquanto o de 
meninas, nessa mesma faixa etária, atingia mais de 82 mil. Na mine-
ração, cerca de 30 mil meninos e 500 meninas com menos de 15 anos 
de idade trabalhavam. Ainda segundo Kassouf (2007), outros países 
como a França, Estados Unidos e Bélgica também apresentavam um 
grande contingente de crianças trabalhando em situações insalubres 
e sem acesso à escola, dada a duração de suas jornadas de trabalho que 
chegava a atingir 16 horas diárias.

No Brasil, a situação não era diferente. O trabalho infantil se 
instituiu com a escravidão e não terminou após a Lei do Ventre Livre 
(1871), nem com a Lei Áurea (1888). Entre finais do século XIX e as pri-

meiras décadas do XX, os diversos setores da economia, tais como o 
comércio, a indústria e o trabalho doméstico empregavam um gran-
de número de crianças (SOARES, 2017). A Proclamação da República 
(1889) colaborou para a difusão dos ideais liberais e positivistas, inclu-
sive por meio da organização escolar que se observa a partir da criação 
dos grupos escolares, em 1893, em São Paulo. O discurso de uma escola 
laica, pública e universal estava presente na educação escolar primá-
ria que a República propunha aos brasileiros, mas, no Brasil, como em 
outros países, nem todas as crianças tinham acesso a essa escola. Se-
gundo recenseamento escolar de 1920, das 547.975 crianças em idade 
escolar, apenas 175.830 frequentavam escolas, públicas ou privadas, 
ou seja, quase 70% delas estavam fora da escola (SOUZA, 1999).

Com as ideias econômicas liberais, chegou também ao Brasil a 
exploração do trabalho infantil como uma das maneiras de aumentar 
os lucros dos empregadores que participavam do nascente processo 
de industrialização nacional. Assim, se em 1890, 15% da mão de obra 
fabril do estado de São Paulo era formada por crianças e adolescentes, 
esse número saltou para 37%, em 1919, sendo que, na capital desse es-
tado, esse percentual chegava a 40% (OIT, 2001). Alguns fatores cola-
boraram para o significativo aumento desse percentual, no período de 
tempo em que a industrialização começou a se desenvolver no país e, 
principalmente, em São Paulo, tais como: as dificuldades econômicas 
de famílias, que se acentuaram nos anos da Primeira Guerra Mundial; 
a crença na necessidade de as crianças, desde muito cedo, aprende-
rem um ofício; e o aumento nos lucros das empresas ocasionado pelos 
baixos salários pagos aos pequenos e pequenas. Um exemplo da dis-
paridade salarial entre os adultos e os menores de 16 anos é o salário 
médio pago, pela indústria têxtil paulista, aos homens adultos (5$729) 
e para os meninos (2$211) e meninas (2$272). Apesar de o decreto 2141, 
de 1911, ter regulamentado o trabalho de menores de 18 anos, a jorna-
da diária de trabalho deste segmento da população variava de 10 a 14 
horas. Além disso, estas crianças e jovens estavam à mercê de maus 
tratos dos capatazes e gerentes das empresas, tendo também que se 
adaptarem às máquinas projetadas para adultos. Tudo isso acarretava 
muitos acidentes graves e até mesmo a morte de crianças e adolescen-
tes no trabalho (MOURA, 2010). As greves da classe operária paulista 
de 1917 e 1919 incluíam em suas pautas a luta contra essas condições ad-
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versas do trabalho infantil, reivindicando, para isso, que a lei 2140 de 
1911 fosse respeitada. Tais greves foram encabeçadas por anarquistas 
que, em sua maioria, eram migrantes ou descendentes de italianos e 
de espanhóis. 

Foram os anarquistas que também criaram, em São Paulo, a 
primeira escola cuja proposta educacional ia na contramão do ideá-
rio liberal-meritocrático que embasava a educação das demais escolas 
paulistas: a Escola Moderna. A primeira Escola Moderna havia sido 
fundada em Barcelona, no ano de 1901, por Francisco Ferrer i Guardia 
(1859-1909). Segundo Gallo (2013), Guardia, ainda jovem, participou 
da fracassada insurreição republicana, na Espanha, o que o levou a se 
exilar em Paris, onde trabalhou como professor de espanhol e se apro-
ximou de pensadores e militantes anarquistas. Na França, recebeu a 
herança de uma ex-aluna, o que fez com que retornasse a Barcelona 
e pudesse fundar a Escola Moderna, baseada nos ideais anarquistas. 
Em 1909, foi injustamente acusado de participar, como idealizador, da 
“Semana Trágica”, tendo sido por isso fuzilado. Em 1911, ficou com-
provada a sua inocência, o que o tornou um mártir entre os anarquis-
tas. Segundo Ferrer i Guardia,

A verdade é de todos e socialmente deve-se a todo mundo. Colocar-lhe um 
preço, reservá-la como monopólio dos poderosos, deixar os humildes em 
uma sistemática ignorância e, o que é ainda pior, dar-lhes uma verdade dog-
mática e oficial, em contradição com a ciência, para que aceitem sem pro-
testo seu ínfimo e deplorável estado, sob um regime político democrático, é 
uma indignidade intolerável (FERRER I GUARDIA, 1912, p. 20).

Portanto, Guardia defendia uma escola em que meninos e meni-
nas de qualquer classe social pudessem aprender não só os conhecimen-
tos científicos, mas também a solidariedade e os ideais de liberdade. 

A primeira Escola Moderna foi aberta no bairro do Brás, na ci-
dade de São Paulo, em 1912, por João Penteado. João Penteado era o 
diretor e, juntamente com sua esposa, Sebastiana Penteado, ministra-
va todas as disciplinas, com exceção de desenho, que ficava a cargo da 
professora Isabel Ramal. Diferentemente de outras escolas da época, a 
Escola Moderna era uma escola mista e possuía curso diurno e notur-

no. Havia aulas aos sábados, e, aos domingos, eram feitas atividades 
com a comunidade, como conferências e recitais.

Apesar de a proposta de Ferrer i Guardia ser uma escola sem 
barreiras de classe social, a Escola Moderna de São Paulo era frequen-
tada apenas por alunos provindos da classe trabalhadora. Era uma 
escola particular, conforme permitia a lei, e no ano de 1914, a mensali-
dade para os alunos iniciantes no ensino primário custava 3 mil réis e 
a dos mais adiantados, 4 mil réis. No entanto, para a época, esse valor 
era irrisório e a escola contava com a contribuição de sindicatos para 
sua manutenção. No ano de 1918, a crise econômica do país, devido à 
epidemia da gripe espanhola, fez com que a escola passasse por difi-
culdades financeiras, mas ela conseguiu manter-se até o ano de 1919. 
Em 1914, foi criada a Escola Moderna 2, sob a direção de Adelino Pinho 
e, em dezembro de 1918, a Escola Moderna 3, em São Caetano, cujo di-
retor era José Alves.

O método de ensino dessas escolas baseava-se em experimen-
tações e no raciocínio lógico e científico. A escola possuía uma biblio-
teca e, aos sábados, eram feitas excursões que visavam à aprendiza-
gem de diferentes matérias, tais como geografia, história e desenho, 
a partir da observação do meio ambiente. A escola pressupunha que 
os professores deveriam respeitar o ritmo de aprendizagem de cada 
estudante, assim, não deveria haver nela castigos e exames classifica-
tórios, conforme pregava Ferrer i Guardia:

Admitida e praticada a coeducação de meninas e meninos, ricos e pobres, ou 
seja, partindo da solidariedade e da igualdade, não haveríamos de criar uma 
desigualdade nova e, portanto, na Escola Moderna não há prêmios, nem 
castigos, nem exames em que haja alunos orgulhosos com a nota de “excep-
cional”, médios que se conformam com a vulgaríssima nota de “aprovados”, 
nem infelizes que sofram com a censura de se verem depreciados como inca-
pazes (FERRER I GUARDIA, 1912, p. 32). 

Além do curso primário, a escola oferecia curso de datilogra-
fia e, a partir de 1918, passou a oferecer aulas de inglês e de francês. 
O curso primário acompanhava o currículo enciclopédico do Decreto 
248, de julho de 1894, segundo o qual as escolas de ensino primário, 
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no Estado de São Paulo, deveriam ensinar desenho, leitura, caligra-
fia, gramática, aritmética, geometria, geografia, botânica, zoologia, 
mineralogia, física, química, fisiologia e história, além de ginástica, 
exercícios militares e trabalhos manuais. Apesar de seguir o rol de dis-
ciplinas previsto para escolas primárias do estado, o que se trabalhava 
em algumas delas diferia do que era ensinado nos grupos escolares de 
então, como ocorria, por exemplo, com a aritmética. Segundo Ferrer 
i Guardia (1912), 

[…] da maneira como tem sido compreendida, até o presente, o estudo da 
aritmética é um dos mais poderosos meios de inculcar às crianças as falsas 
ideias do sistema capitalista que tão pesadamente gravita sobre a sociedade 
atual e que por ele se incita aos alunos a atribuir ao dinheiro um valor que 
não deve ter (FERRER I GUARDIA, 1912, p. 40).

Assim, o ensino de aritmética deveria voltar-se a situações tais 
como a produção agrícola e manufatureira, a boa distribuição das ma-
térias primas e dos objetos fabricados, aos meios de comunicação e os 
de transporte de mercadorias, à comparação entre o trabalho huma-
no e o mecânico e não àquelas voltadas à valorização do dinheiro, do 
lucro e da ganância. Os conteúdos abordados em aritmética eram: as 
quatro operações fundamentais (números inteiros, decimais e fracio-
nários), o sistema métrico, as proporções, as potências quadradas e 
cúbicas dos números e a extração de raízes quadradas e cúbicas.

Outras disciplinas também abordavam assuntos pouco co-
muns ao ensino primário de então, tais como a Comuna de Paris e a 
Revolução Russa. 

No ano de 1919, as Escolas Modernas 1 e 2 mantinham-se com 
um número médio de 70 alunos frequentes; no entanto, nesse ano, um 
incidente acarretou o fechamento dessa experiência de educação ino-
vadora. Em outubro de 1919, explodiu uma bomba na casa de um gru-
po de militantes anarquistas de São Paulo, ocasionando a morte das 
quatro pessoas que se encontravam no local, dentre elas, José Alves, 
diretor da Escola Moderna 3.

Esse era o pretexto que a Inspetoria de Educação Pública es-
perava para fechar a escola. Em novembro de 1919, Oscar Thompson, 

Secretário da Instrução Pública do Estado de São Paulo, enviou docu-
mento para João Penteado, no qual afirmava que

Tendo sido verificado, pela Secretaria de Justiça e Segurança Publica, que as 
escolas modernas, de que sois director, “visando a propagação de ideas anar-
chicas e a implantação do regimen communista, ferem de modo iniludível 
a organisação politica e social do Paiz”, conforme se evidencia por aquella 
Repartição a esta Directoria Geral hei por bem não so cassar a autorização 
de funccionamento concedida a vossa escola […] (apud PINTO, 2019, p. 105). 

João Penteado recorreu da decisão, mas não adiantou, e as Esco-
las Modernas foram fechadas, apesar da carência de escolas na época. 

Ainda que por razões diferentes, os dois exemplos locais de edu-
cação matemática da primeira fase republicana que demos nesta e na 
seção anterior constituem, a rigor, casos excepcionais e atípicos relati-
vamente à educação matemática whig-colonizadora que de fato se pra-
ticava paralelamente nas escolas primária e secundária propedêuticas 
ao ensino superior e destinadas a uma parcela minoritária privilegiada 
da população que a ela tinha acesso e por cujas séries hierarquizadas po-
dia transitar sem temer a exclusão compulsória, quer por evasão, quer 
por repetência. Em outras palavras, pelo menos até o momento em que 
a educação escolar profissionalizante funcionou como um sistema pa-
ralelo à educação regular, sem que aos seus diplomas fosse atribuída a 
equivalência legal de acesso ao ensino superior, a real face da educação 
matemática escolar whig-colonizadora deve ser buscada nas sucessivas 
reformas de ensino pelas quais passou a escola primária e secundária 
brasileira destinada às elites. Ao longo desse período, a manutenção 
dessa dualidade foi duplamente funcional às diferentes variantes de re-
gime liberal-meritocrático que se revezavam na gestão política, econô-
mica e social do Estado brasileiro. Por um lado, a dualidade propiciava a 
preparação e a certificação profissional em nível médio de um “exército 
de reserva” de trabalhadores minimamente qualificados que deveriam 
“guerrear” entre si para a inserção no mercado capitalista de trabalho. 
Por outro lado, essa dualidade impedia que tal exército viesse a dispu-
tar com os filhos da elite as reduzidas vagas a estes disponibilizadas e 
predestinadas no ensino superior. É claro que, desde o início da era 
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republicana, nenhum desses dois sistemas paralelos de educação esco-
lar estava aberto quer aos povos indígenas remanescentes que haviam 
conseguido sobreviver ao genocídio da colonização portuguesa, quer 
aos escravos negros “libertos” que tiveram que, novamente, se subme-
ter ao trabalho escravo, vendendo suas forças de trabalho nas grandes 
cidades, ou tiveram que constituir novas formas quilombolas de vida 
espalhadas em diferentes regiões do território brasileiro. 

Uma possível orientação decolonial para a pesquisa em 
história da educação matemática

Diferentemente do anjo whig-luminoso, decidido e confiante 
de Delacroix, Walter Benjamin, ao transformar o “anjo novo” de Paul 
Klee25 no anjo “anti-whig” da história, o viu como um anjo melancó-
lico e indeciso, como um anjo que não sabe bem se olha para as ruínas 
do passado e tenta dissipar as brumas de todos os 18 Brumários, se ten-
ta vingar e decolonizar o passado, ou se olha e se deixa arrastar pelo 
irresistível vento tempestuoso do progresso vindo do futuro. 

25 O Angelus Novus (Anjo Novo) é um desenho de 1920, feito com nanquim, 
giz pastel e aquarela sobre papel pelo pintor e poeta suíço-alemão Paul Klee 
(1879-1940). A aquarela encontra-se no Museu de Israel, em Jerusalém. Segundo 
o filósofo e historiador judeu-alemão Gershom Scholem (1897-1982), “Benjamin 
tinha uma espécie de identificação mística com o Angelus Novus e incorporou 
isso em seus escritos sobre o “anjo da história”, numa melancólica visão do pro-
cesso histórico como um incessante ciclo de desespero”. Fonte da imagem aces-
sada em 03 de novembro de 2020: https://pt.wikipedia.org/wiki/Angelus_Novus.

Na mesma década em que Paul Klee deu à luz o seu “anjo novo”, 
o matemático Kurt Gödel (1906-1978) lançou para o edifício matemáti-
co whig um olhar indecidível semelhante àquele que Benjamin havia 
lançado para os olhos carregados de espanto do anjo de Klee. 

Com o seu teorema da incompletude, Gödel supôs ter posto 
um fim ao sonho logicista e formalista de se desejar ver a matemática 
como um “edifício whig”, isto é, ao mesmo tempo consistente, com-
pleto e decidível, como esperava Hilbert. 

A solidez estrutural e estruturante do edifício da matemática-
-whig havia sido construída com base na razão sólida da lógica e na 
lógica sólida da razão. Porém, os resultados de Gödel sugeriam que 
deveríamos passar a vê-lo de modo análogo àquele com que Benjamin 
via o seu anjo da história: como um anjo indecidível que não sabia 
mais se desejava resgatar as ruínas acumuladas do passado ou se de-
sejava ver-se tão somente como um anjo que, como todos os demais, 
anunciam profecias e nunca mais voltam a sobrevoar a Terra para não 
terem que desmenti-las. 

Também na década de 1930 surgiram duas novas maneiras não 
mais modernas de se olhar para o edifício matemático, ambas descons-
truindo-o como um edifício. Duas maneiras que ajudaram a nublar a 
imagem whig-colonizadora da matemática e da educação matemática 
instaladas até hoje em nossas escolas. 

Uma delas foi a sugerida pelos trabalhos do matemático britâni-
co Alan Turing (1912-1954). Na matemática, um problema é dito indeci-
dível quando não se consegue inventar um algoritmo que descreva um 
modo de resolvê-lo satisfatoriamente, ou então, que mostre que ele não 
pode ser resolvido de modo algum. Um exemplo de problema indecidí-
vel é o chamado Problema de Goldbach, que consiste em saber se todo 
número par maior do que 2 pode ou não ser representado pela soma de 
dois números primos. Até hoje, ninguém inventou um algoritmo que 
forneça uma prova da veracidade ou da falsidade dessa proposição. 

A confiante matemática whig acreditava que todos os seus pro-
blemas indecidíveis sempre se mostrariam decidíveis no futuro. En-
tretanto, ampliando ainda mais o poder desconstrucionista da “bom-
ba” de Gödel, o que Turing demonstrou foi que essa whig-confiança 
determinista no poder do futuro de confirmar as nossas expectativas 
no presente era, ela própria, indecidível. Cada problema indecidível 
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deveria ser investigado isoladamente, podendo ou não se mostrar de-
cidível. Em outras palavras, o que Turing demonstrou foi a existência 
de uma infinidade de rachaduras ou buracos no edifício matemático 
whig que impedem que se passe racionalmente, isto é, “sem levar um 
tombo”, de um andar a outro. Ele mostrou que esse edifício não pode-
ria se manter em pé, caso se persistisse no desejo de manter unificada a 
sua estrutura arquitetônica hierárquica. O que se poderia fazer, então, 
era tão somente trabalhar de maneira local, em cada um dos seus an-
dares, sem ver esses andares como andares de um mesmo e único edi-
fício. De acordo com esta nova imagem, o edifício matemático whig, 
ou melhor, as suas ruínas, passaram a ser vistas como um conjunto 
de problemas decidíveis, isto é, de problemas cuja investigação levasse 
à invenção de um algoritmo que descrevesse, através de um número 
finito de passos, como se poderia chegar inequivocamente à solução 
do problema.

Uma outra imagem desconstrucionista do edifício matemáti-
co whig foi sugerida, na mesma época, pelo filósofo austríaco Ludwig 
Wittgenstein (1889-1951). Ele passou a vê-lo não propriamente como 
um edifício, mas como um conjunto ilimitado de jogos de linguagem 
autônomos e completos que são intencionalmente produzidos, em 
diferentes campos de atividade humana ou “formas de vida”, para 
contemplarem propósitos sociais normativos. Para ele, um jogo é jo-
gado com propósito normativo quando existe um algoritmo que, se 
seguido à risca pelos participantes do jogo, os levam a atingir inequi-
vocamente o propósito do jogo. Exemplo de jogo dessa natureza é o da 
localização espacial de uma residência ou estabelecimento comercial 
através do jogo de signos do Código de Endereçamento Postal Brasilei-
ro (CEP). O CEP é uma prática de localização espacial ou geográfica; 
diferente, porém, de outras práticas de localização geográfico-espa-
ciais que se inventam para contemplar outros propósitos sociais. Por 
exemplo, se no campo de atividade humana da navegação marítima se 
deseja localizar precisamente a posição de um navio no mar, este é um 
problema que requer um outro algoritmo e, portanto, outro jogo de 
linguagem normativamente orientado que possa solucioná-lo. Assim, 
o mesmo problema da necessidade de localização inequívoca de um 
local no espaço físico-geográfico requer jogos de linguagens diferen-
tes e específicos para cada caso. Cada jogo é um jogo idiossincrático e 

completo cujas próprias regras são inventadas de modo a permitir que 
os participantes do jogo atinjam inequivocamente o propósito social 
do jogo. E todos esses jogos se mostram independentes entre si. São jo-
gos normativos de signos vistos como matemáticas completas, porque 
decidíveis, no sentido de Turing, ou porque permitem contemplar 
inequivocamente os propósitos sociais por eles desejados, no sentido 
de Wittgenstein. Ouçamos, com as palavras do próprio Wittgenstein, 
a nova imagem, não mais whig, não mais moderna, das ruínas do edi-
fício matemático-whig: 

Quero dizer: é essencial para a matemática que sejam também feitos usos 
civis de seus signos. É o uso que se faz fora da matemática e, portanto, os sig-
nificados dos signos, aquilo que transforma em matemática o jogo de signos 
(WITTGENSTEIN, V-§2, 1998).

O que Wittgenstein está querendo dizer com isso é que um jogo 
matemático ou normativo de linguagem não se caracteriza pelos tipos 
de seres naturais – humanos ou não humanos – e nem pelos tipos de 
sinais visuais gráficos ou de outra natureza que dele participam; mas 
sim, pelo uso que fazemos desses seres no jogo que está sendo com eles 
jogado, em função do propósito social do jogo. Assim, o jogo de trico-
tar uma blusa, bem como os jogos do CEP, do código de barras, do QR-
-code não são vistos como matemáticos porque neles se usam ou não 
números, formas geométricas ou conceitos usualmente vistos como 
matemáticos. Todos esses jogos podem ser vistos como matemáticos 
porque os usos que fazemos dos seres-signos que deles participam se 
orientam para cumprir propósitos sociais normativos, isto é, propósi-
tos que podem ser inequivocamente atingidos, caso sigamos, à risca, 
as regras que orientam os seus usos. 

Neste sentido, os modos como Turing e Wittgenstein descons-
troem o edifício matemático whig permitem também desconstruir a 
matemática enquanto um campo de investigação exclusivo da comu-
nidade de matemáticos profissionais. Permitem também desconstruir 
a educação matemática escolar como um processo contínuo, sequen-
cialmente encadeado, progressivo e etapista, em que cada etapa é vis-
ta como um pré-requisito para a que lhe segue imediatamente. Isso 
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porque, cada jogo de linguagem requer uma aprendizagem e uma pro-
blematização específicas. E não se trata mais de aprender conceitos ou 
saberes fixos, imutáveis e pré-definidos, mas sim, de aprender a jogar 
um jogo conhecendo as suas regras e o seu propósito social normativo. 
Humanos que participam de jogos dessa natureza não só estão apren-
dendo “matemáticas”, mas também fazendo “matemáticas”, inven-
tando novas “matemáticas” e compreendendo como “matemáticas” 
diferentes se fazem, se inventam e se aperfeiçoam, dia após dia, em 
todos os campos de atividade humana, em todas as formas de vida de 
todos os lugares e tempos. Não se trata mais, pois, de aprendizagens 
epistemológicas sequencialmente encadeadas, mas de aprendizagens 
praxiológico-vitais de jogos de linguagem diversos e independentes 
entre si. Estampa-se, assim, nos olhos arregalados do anjo da história 
de Benjamin que, do presente, olham simultaneamente para o passa-
do e para o futuro, uma outra maneira da matemática estar na escola e 
da escola participar das vidas de todas as formas de vida. 

Esta maneira de se desconstruir a educação matemática esco-
lar pode ser estendida para se desconstruir a estrutura disciplinar e 
hierárquica dos saberes de todas as demais disciplinas escolares, e, 
portanto, também da própria disciplina escolar “história” e da pró-
pria história como um campo de atividade exclusivo do historiador 
profissional. O que poderia ser, então, uma imagem terapêutica26 dis-
ciplinarmente desconstruída da história de um evento – que tivesse ou 
não produzido afetos humanamente performativos ou impactantes –, 
senão o conjunto sempre aberto e lacunar de imagens desconexas e 
não exclusivistas ou preferenciais tornadas públicas – isto é, manifes-
tas – ou imagens ainda por vir desse evento, produzidas em diferen-
tes jogos de linguagem? Tais imagens de um mesmo evento deveriam 
incluir não só aquelas produzidas no interior da forma de vida cien-
tífico-acadêmica, mas também, imagens ficcionais produzidas por 
formas artístico-literárias de vida e, até mesmo, “fake-imagens” pro-
duzidas sob os condicionamentos normativos de diferentes formas de 
vida que, por razões e interesses diversos, foram levadas a produzir 

26 Estamos cunhando aqui a expressão “imagem terapêutica” para nos referir-
mos a um modo possível de se pensar historiografias inspiradas no modo tera-
pêutico de filosofar praticado por Ludwig Wittgenstein. Para um esclarecimento 
desta questão, remetemos os leitores a Miguel; Vianna; Corrêa (2020).

narrativas intencionalmente inverossímeis sobre o evento.27 Todas 
elas devem compor a fisionomia de uma historiografia terapêutica, 
pois todas, sem exceção, contribuem, a seu modo, para se compor 
uma visão panorâmica do evento, ainda que nenhuma delas isolada-
mente – mas tão somente a visão panorâmica do seu conjunto – possa 
reivindicar esclarecê-lo com maior ou menor fidelidade, pois o pro-
pósito de uma historiografia terapêutica não é o de espelhar a essên-
cia, a estrutura ou a verdade última de um evento, mas o de estampar 
panorâmica e descontinuamente os elos conexivos e ilusoriamente 
contínuos de sentidos que se estabelecem entre uma multiplicidade 
de imagens narrativas do evento, a fim de se desconstruí-las como en-
clausurantes, ilegítimas, ilusórias, contraditórias, paradoxais, ideoló-
gicas e, portanto, colonizadoras.

Esta nossa maneira de se desconstruir a educação matemática 
escolar desconstrói também a própria imagem teórico-epistemológica 
abstracionista de ciência ou de conhecimento vistos como um conjunto 
cumulativo de teorias ou saberes em si, absolutos, retificáveis ou não, 
verdadeiros ou falsos, produzidos como uma atividade exclusiva e iso-
lada de pesquisadores acadêmicos e de cientistas profissionais fechados 
em seus laboratórios, substituindo-a por uma outra imagem de ciência 
ou de conhecimento que os vê como um conjunto ilimitado de práticas 
ou saberes-fazeres efetivos, reprodutíveis, retificáveis e aperfeiçoáveis 
em relação aos propósitos visados, inventados como respostas tecnoló-
gicas performativas a problemas emergentes em diferentes formas de 
vida ou campos de atividade humana, inclusive o teórico-acadêmico. 
Desse modo, uma outra imagem de escola nos aparece. Uma escola que 
se volta para a problematização indisciplinar de práticas vistas como 
jogos completos de linguagem, dos problemas que tais práticas vieram 

27 Tal como imagens de um evento intencionalmente produzidas para descrevê-
-lo com fidelidade ou, supostamente, com imparcialidade, “fake-imagens” acer-
ca dele participam de modo indispensável para esclarecê-lo panoramicamente. 
Dado não ser o propósito de historiografias terapêuticas descrever com fidelida-
de ou imparcialidade um evento – e, menos ainda, descrevê-lo intencionalmente 
distorcendo-o –  torna-se indispensável, para elas, fazer ‘fake-imagens’ – bem 
como imagens ficcionais de um evento – participarem de sua apresentação pa-
norâmica, pois elas participam da própria produção do evento. Exemplo recente 
disso foi a eleição presidencial de 2018 no Brasil, em que as fake news produ-
zidas por agências ou empresas contratadas para esse fim e disseminadas por 
simpatizantes do presidente eleito, via redes sociais e Whatsapp, contribuíram 
decisivamente para eleger o presidente.
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a solucionar e das formas de vida ou campos de atividade humana nos 
quais tais problemas emergiram ou emergem.

A desconstrução da história enquanto disciplina escolar faz 
com que ela reapareça de outras maneiras. Que ela reapareça, por 
exemplo, como um conjunto ilimitado de narrativas desconexas e la-
cunares do trânsito metamórfico de uma prática cultural por diferen-
tes formas de vida. De narrativas das metamorfoses, dos efeitos, dos 
afetos, dos desejos, do imaginário, dos sonhos, dos poderes, dos con-
flitos, das contradições, dos preconceitos, das resistências, dos mal-
-entendidos, das vitórias, das conquistas, das derrotas, dos ensaios, 
dos erros, dos aperfeiçoamentos, das continuidades, das rupturas, dos 
controles, das probabilidades, das surpresas, dos imprevistos e dos 
acasos manifestos ao longo do trânsito de práticas culturais por dife-
rentes formas de vida. Isso porque, o anjo indecidível da história de 
Benjamin, diferentemente do anjo confiante de Delacroix que orienta 
deterministicamente as whig-historiografias, não anuncia profecias 
para não ter que desmenti-las. 

As imagens desconstruídas da história, da matemática e da 
educação matemática escolar moderna, aqui apresentadas panorami-
camente, impactam diretamente os modos como nossa comunidade de 
historiadores da educação matemática tem visto e realizado pesquisas 
nesse domínio. O que até hoje temos feito parece não ter ido além de 
um esforço no sentido de se preservar a memória da matemática e da 
educação matemática colonizadora. Não estamos querendo, com isso, 
censurar ou desqualificar esse trabalho e nem a necessidade desse es-
forço. Como sugeriu Benjamin, em uma penetrante e esclarecedora 
reflexão intitulada “Paris, capital do século 19”,28 pensamos que ainda 
é preciso continuar a constituir e ampliar o arquivo memorialista das 
ruínas da educação escolar colonizadora. Benjamin orientou aquela 
sua reflexão por uma epígrafe que são versos extraídos de um poema 
da obra “Paris capital da França” do poeta vietnamita Trong-Hiep: 

28 Trata-se da epígrafe de abertura da versão de 1935 do texto intitulado “Pa-
ris, capital do século XIX” (BENJAMIN, 2009, p. 39-51), uma vez que Benjamin 
substitui a epígrafe de abertura da versão de 1939, desse mesmo texto, por esta 
outra atribuída a Maxime Du Camp: “A história, como Janus, tem duas faces: 
quer olhe o passado, quer olhe o presente, ela vê as mesmas coisas”.

As águas são azuis e as plantas são róseas;  
doce é contemplar o entardecer.  
Passeia-se.  
As grandes damas vão passear;  
atrás delas pequenas damas vão se passando. 

Mas, enquanto as damas – grandes ou pequenas – vão passe-
ando e passando por suas passagens, não podemos nos esquecer de 
que é preciso também empenharmo-nos na preparação do futuro. 
Empenharmo-nos para decolonializar a educação escolar do futuro, 
produzindo arquivos memorialistas de uma educação matemática 
desconstruída ainda por vir. Pois, assim, estaremos fazendo história 
do futuro, sem recorrer a previsões ou profecias. Simplesmente his-
tórias de jogos normativos de linguagem que se jogaram e se jogam 
em incontáveis formas de vida. Pois serão estas outras histórias que 
poderão constituir o arquivo desconstruído com base no qual uma es-
cola democrática decolonial, aberta às vidas e às formas de vida, po-
derá sair do discurso e passar a ser efetivamente praticada. Será este 
silencioso vingador do futuro que poderá redimir a memória dos que 
tombaram na resistência aos colonialismos e que dormem, como an-
jos indecidíveis, sob as ruínas intranquilas do passado. 
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Introdução

O V ENAPHEM elegeu como tema História da Educação Mate-
mática: Panoramas curriculares e circulação de conhecimento, e quando 
foi planejado, a proposta era de ser realizado em Natal, na Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). As primeiras chamadas 
anunciaram o evento com sua estrutura habitual, ou seja, conferência 
de abertura, mesas redondas convidadas e submetidas, sessões coor-
denadas de comunicações científicas, sessão de memória e lançamen-
to de livros. Todavia, como o mundo todo, fomos pegos de surpresa 
com a chegada da COVID-19 ao Brasil e o anúncio de uma pandemia. 
Assim, a comissão organizadora decidiu que manteria o evento em 
novembro de 2020, como inicialmente previsto, porém, fazendo adap-
tações para a modalidade virtual. Um grande desafio foi posto para 
todos os participantes e organizadores do evento diante da nova con-
juntura.

Uma das alterações inovadoras feitas na programação do V 
ENAPHEM foi a inclusão de uma nova categoria, sugerida justamente 
pela natureza do evento: Lives submetidas. Sem explicações de como 
tal atividade seria proposta ou desenvolvida, o espírito foi no sentido 
de finalizar o evento de forma mais aberta, integrada e descontraída, 
considerando, evidentemente, o contexto virtual. Ao final, três pro-
postas foram aprovadas pela Comissão Científica, sendo uma delas 
intitulada Novas possibilidades em tempos de pandemia: roda de con-
versa sobre minicursos online, cujo objetivo era relatar e compartilhar, 
em uma roda de conversa, experiências que os proponentes29 teriam 
vivenciado, em tempos de pandemia, ao ofertar e dinamizar, em dife-
rentes espaços e com variados públicos, o minicurso intitulado “Ensi-
no de Geometria nos Anos Iniciais: conhecendo o passado, refletindo sobre 
o presente”. A experiência30 pode ser considerada pioneira por chamar 
a história da educação matemática para aproximar-se da formação 
dos professores que ensinam matemática, de modo a tentar elaborar 

29 Alexsandra Camara, Claudia Regina Boen Frizzarini, Gabriel Luís da Concei-
ção e Maria Célia Leme da Silva.

30 O relato, comentários e primeiros apontamentos e reflexões sobre os dife-
rentes momentos em que o minicurso foi realizado pode ser lido em Leme da 
Silva (2021b).

tarefas matemáticas para serem aplicadas com alunos dos anos ini-
ciais do Ensino Fundamental, a partir de adaptações de propostas de 
ensino de geometria extraídas de manuais escolares. Os professores 
foram convidados a realizar as tarefas, discutir em pequenos grupos 
a viabilidade ou não delas serem desenvolvidas nos dias de hoje e, por 
fim, socializar as discussões em uma plenária final. Assim como ocor-
reu com o V ENAPHEM, os minicursos, inicialmente planejados para 
serem desenvolvidos presencialmente, também sofreram mudanças, 
e passaram a ser ministrados na modalidade virtual.

Com isso, o presente capítulo tem por finalidade discutir pos-
sibilidades de articular a história do ensino de geometria nos anos ini-
ciais com a formação de professores ou, ainda, com o desenvolvimen-
to profissional31 dos professores, levando-se em conta a modalidade 
virtual. Busca-se, assim, analisar e ponderar novos caminhos oferta-
dos pela formação remota, bem como refletir sobre problemáticas que 
ela possa desencadear.

História da Educação Matemática e Formação de 
professores que ensinam matemática

As interlocuções entre História da Educação Matemática 
(HEM) e Formação de Professores que Ensinam Matemática (PEM) fo-
ram objeto de discussão no III e IV ENAPHEM (2016 e 2108, respecti-
vamente) e trouxeram a público relatos de experiências frutíferas que 
já se encontravam em marcha entre esses dois campos da Educação 
Matemática. Duas perspectivas distintas puderam ser identificadas 
de inserção da HEM na formação inicial do professor de Matemática: 
uma de caráter disciplinar, seja como obrigatória ou eletiva,32 e uma 

31 De acordo com Desimone (2009), a literatura oferece uma ampla rede de 
ações que podem ser incluídas como desenvolvimento profissional, termo defini-
do por Little como “qualquer atividade que se destina parcial ou principalmente 
a preparar conjunto de membros remunerados para um melhor desempenho em 
funções presentes ou futuras nos espaços escolares” (LITTLE, 1997 apud DESI-
MONE, 2009, p. 182, tradução nossa).

32 Como disciplina do curso de Licenciatura, tem-se, por exemplo, os casos da: 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (DASSIE; COSTA, 2018).
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segunda, em espaços não disciplinares,33 em programas de iniciação 
à docência.

As exposições indicaram um primeiro movimento de relações 
de proximidade entre estudos da HEM e a formação do futuro pro-
fessor de matemática, na sua maioria articulações pontuais, experi-
mentais, mas com resultados promissores. Nada foi debatido acerca 
de experiências com os professores que ensinam matemática nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental ou ainda nos cursos de Pedagogia, 
haja vista que a realidade dos cursos de Pedagogia no Brasil, confor-
me pesquisa realizada por Gatti (2010), indica que somente 7,5% das 
disciplinas dos 71 cursos de licenciatura presenciais de Pedagogia no 
Brasil são destinadas aos conteúdos a serem ensinados nas séries ini-
ciais do ensino fundamental, ou seja, “o que” ensinar. O contexto des-
crito e analisado por Gatti evidencia o inexpressivo espaço ocupado 
nas licenciaturas de Pedagogia para a formação sobre o ensino de ma-
temática, o que parece revelar uma inviabilidade, ao menos num fu-
turo próximo, de inserir nova disciplina nos cursos de Pedagogia para 
abordar a HEM.34

Outro estudo de fôlego sobre pesquisas (dissertações e teses) 
que abordam os PEM foi realizado pelo GEPFPM35 em dois mapea-
mentos: o primeiro entre 1978 e 2001, e, o segundo, entre 2001 e 2012. 
Sem separar o contexto da formação dos professores dos anos iniciais 
que, como destacado por Gatti (2010), tem particularidades distintas 
do professor que atua nos demais níveis de ensino, os mapeamentos 
identificaram 102 trabalhos no primeiro período e 858 no segundo, o 

33 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), como as ex-
periências nas Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Federal de Pelotas (UFPel) (DASSIE; 
COSTA, 2018).

34 Registra-se, como nota histórica, a presença do conteúdo História da Mate-
mática (pré-história da Matemática, Matemática na Antiguidade, Oriente, Oci-
dente, América, evolução da Matemática nos tempos modernos) na matéria de 
Ensino de Cálculo do Instituto de Educação do Rio de Janeiro de 1935. Mais 
detalhes podem ser lidos em Leme da Silva (2017).

35 Grupo interinstitucional, com sede na Faculdade de Educação da Univer-
sidade Estadual de Campinas (FE/Unicamp), que congrega pesquisadores de 
cinco universidades paulistas: Unicamp; Universidade Estadual Paulista (Unesp/
Rio Claro); Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-Campinas); Universidade São Francisco (USF).

que aponta para uma expressiva expansão da pesquisa sobre o tema 
nas diferentes regiões do país. Em outras palavras, a formação do pro-
fessor que ensina matemática tem sido objeto de investigação. Nas 
conclusões sobre o segundo mapeamento, o grupo identificou três 
tendências principais:

1. Predominância dos focos: saberes e competências; atitudes, crenças, 
concepções e representações, e formação, aprendizagem e desenvolvimento 
profissional. 
2. Focos mais reduzidos: identidade e profissionalidade docente do PEM; 
características e condições de trabalho docente; história de professores que 
ensinam matemática; e história da formação do PEM. 
3. Apenas 5% do total dos trabalhos tem como sujeito o professor formador 
(NACARATO, SOUZA, LEME DA SILVA, 2020, p. 101-102).

De outra parte, o GHEMAT36 vem desenvolvendo pesquisas de 
cenário nacional, com foco nos estudos históricos dos saberes mate-
máticos nos primeiros anos de escolaridade, há pelo menos dez anos, 
com inúmeros resultados. Em 2018, o mapeamento inventariado de 
parte dessas investigações (no período entre os anos de 2013 e 2017) 
identificou a produção de 12 teses, 31 dissertações, 17 livros, 161 arti-
gos e 252 trabalhos em Anais de eventos sobre a história do ensino de 
aritmética. Acerca da história do ensino de geometria e desenho, em 
específico, os números obtidos foram 37 capítulos de livros, 35 artigos 
publicados em periódicos e 10 trabalhos em Anais de evento.37 Ou seja, 
o número de produções acompanhou o crescimento do Grupo de Pes-
quisa ao longo da década de 2010, que, em grande medida, foi favo-
recido por projetos de âmbitos nacional e internacional subsidiados 

36 GHEMAT – Grupo de Pesquisa em História da Educação Matemática cadas-
trado no CNPq desde 2000.

37 Dados retirados do Guia de Pesquisa: estudos sobre Aritmética, Geometria e 
Desenho no ensino e na formação de professores dos primeiros anos escolares. 
Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/185315
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por agências de fomento.38 Tais projetos viabilizaram a realização de 
seminários temáticos anuais, com o objetivo de discutir os estudos em 
andamento, a inserção de pesquisadores novos e, mesmo os mais ex-
perientes, de quase todos os estados brasileiros, assim como o diálogo 
com estudos estrangeiros, em particular de Portugal, França e Suíça.

Assim, a proposta do minicurso sobre o ensino de geometria 
para professores dos anos iniciais com o propósito de discutir a via-
bilidade de se inserir os estudos da História da geometria escolar em 
processos formativos de professores surgiu nesse contexto, como uma 
proposta de formação e desenvolvimento profissional. Os proponen-
tes do minicurso são pesquisadores que integram o GHEMAT e defen-
deram teses de doutorado recentemente, as quais tinham como objeto 
de investigação o ensino de geometria em tempos passados, junta-
mente com a coordenadora da proposta que igualmente investiga a 
temática.39

Paralelamente às experiências que realizamos ao longo de 2020 
por meio da oferta de minicursos, em alguns momentos, chamados de 
workshop,40 fomos nos aproximando, discutindo e fazendo as primei-
ras leituras sobre como os estudos acerca da formação dos professores 
que ensinam matemática vêm sendo problematizados, em especial, 
quais os principais resultados que podem colaborar para sustentar 
uma formação adequada com vistas a contribuir efetivamente com 
o processo formativo de professores. Desde o início, percebeu-se que 
os desafios eram grandes, em especial pelos resultados de pesquisas e 

38 Citam-se, em particular, no período do inventário, o Projeto nacional A Cons-
tituição dos Saberes Elementares Matemáticos: A Aritmética, a Geometria e o 
Desenho no curso primário em perspectiva histórico-comparativa, 1890-1970, 
do CNPq (2012-2016) e o Projeto de cooperação internacional A matemática na 
escola primária nos séculos XIX-XX: estudos comparativos entre o Brasil e a Fran-
ça, da CAPES/COFECUB (2014-2017), ambos sob a coordenação do Professor 
Wagner Rodrigues Valente.

39 Citam-se os dois últimos projetos de pesquisa da coordenadora: Transforma-
ções de saberes geométricos no curso primário brasileiro (FAPESP, 2018-2020) 
e Uma história dos saberes profissionais de professores que ensinam geometria 
(CNPq, 2018-2022).

40 Cinco formações foram realizadas: 1 workshop presencial em fevereiro na 
UNB; 2 minicursos virtuais com dois encontros síncronos em julho e setembro, 
organizados pelo GHEMAT – Brasil, 1 encontro síncrono em curso de Licenciatura 
em Matemática no IFSudeste/MG em agosto e 1 workshop virtual de um encon-
tro síncrono em outubro, na UNICAMP.

mapeamentos sobre os PEM, estudos estes que apontam um cenário 
complexo. Não se tratava de inserir os resultados advindos das investi-
gações da HEM como informações adicionais aos professores, ou uma 
narrativa acessória de interesse ou curiosidade sobre o passado do en-
sino de geometria. De fato, o que pretendíamos era tentar responder 
questões como: Como o conhecimento do passado pode trazer contribui-
ções para o desenvolvimento profissional dos professores que ensinam 
matemática nos anos iniciais no século XXI? Ou ainda, Quais seriam os 
impactos produzidos pela HEM no desenvolvimento profissional do pro-
fessor dos anos iniciais?

Ainda no âmbito de cenários de pesquisas sobre a Educação Ma-
temática, a pesquisadora Bernadete Gatti reconhece, no artigo Aspectos 
metodológicos da pesquisa em Educação Matemática: rumos e perspectivas, 
recentemente publicado, a dificuldade em caracterizar as concepções de 
pesquisa na área da Educação Matemática brasileira, tendo em vista que:

os objetos dessa área de investigação, a Educação Matemática, são tribu-
tários das questões originadas no campo da construção pedagógica para a 
compreensão e aprendizagem da matemática e envolvem-se com os diferen-
ciais teórico-epistêmico-morfológicos desse campo de investigação, porém, 
com perspectivas educacionais de caráter mais amplo (GATTI, 2020, p. 67).

O destaque de Gatti (2020) em relação à diversidade de objetos, 
problemas e abordagens que a área da Educação Matemática inves-
tiga vai ao encontro dos quinze diferentes grupos de trabalho que se 
organizam na Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), 
sendo um deles o GT15, o último a ser criado e que tem como tema a 
História da Educação Matemática.

De todo modo, a pesquisadora toma emprestado do campo da 
educação a análise das pesquisas e acrescenta uma varredura de arti-
gos de pesquisa dos últimos cinco números das Revistas RIPEM – Re-
vista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, Revista Ze-
tetiké e Revista Educação Matemática Pesquisa, para, então, destacar 
quatro tendências de pesquisas predominantes, mas não mutuamente 
exclusivas, que orientam seu desenvolvimento, seus fins e resultados. 
A primeira delas associa-se a uma perspectiva técnico-instrumental, 
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segundo a qual a educação é vista como ciência de procedimentos, 
como conjunto de métodos, para o ensino-aprendizagem. A segunda 
tendência vincula-se a uma perspectiva lógico-cognitiva, tendo como 
foco teorizações sobre questões associadas ao ensino da matemática, 
conteúdos, linguagem e lógica. A terceira coloca-se do ponto de vista 
do sujeito que aprende, com referência sociointeracionista ou sócio-
-histórica, não havendo preocupação explícita, direta, com as bases 
epistemológicas que sustentam os conteúdos do ensino. Finalmente, 
a quarta tendência é marcada por uma praxiologia, em uma vertente 
mais formativa e voltada à ação (GATTI, 2020).

Ainda na tentativa de caracterizar rumos e perspectivas de as-
pectos metodológicos das pesquisas em Educação Matemática, Gatti 
ressalta uma contribuição significativa quanto aos conhecimentos al-
cançados. Todavia, quanto ao impacto desses conhecimentos na for-
mação de professores e nas práticas dos formadores de professores, há 
pouquíssimas referências:

Quanto ao impacto no exercício do magistério na educação básica, se consi-
derarmos os dados educacionais de desempenho escolar, merece considera-
ção a necessidade de ampliar a socialização desse acervo de conhecimentos 
tanto na formação inicial como na continuada dos docentes que atuarão ou 
atuam na educação básica. Isto nos remete aos formadores de professores 
nas licenciaturas e nas formações contínuas. Essa socialização requer lin-
guagens comunicativas específicas e estímulo à participação crítica e cons-
trutiva daqueles que serão envolvidos com essas aprendizagens na área da 
matemática. Assim, de um lado, a formação do pesquisador em educação 
matemática com consistência é questão relevante à possibilidade de se ter 
pesquisas que, com alta plausibilidade, gerem saltos cognoscitivos (GATTI, 
2020, p. 81, sublinhados nossos).

As concepções de pesquisa na área da Educação Matemática 
consideradas por Gatti reforçam o desafio percebido nas experiências 
realizadas nos minicursos durante o ano de 2020, no sentido de cons-
tatar uma alteração de concepção nas pesquisas que desenvolvemos 
até então. As metodologias, as bases teóricas, os procedimentos de 
análise e de produção científica, enquanto pesquisadores da História 

da Educação Matemática, constituem-se como distintos daqueles que 
caracterizam a quarta concepção de pesquisa, de tendência formativa 
e voltada para às ações e, consequentemente, na expectativa de gerar 
impactos positivos no desenvolvimento profissional. No nosso enten-
der, é preciso estreitar os laços dos pesquisadores em HEM com a área 
da formação de PEM.

Na citação final de Gatti (2020), destacamos dois aspectos que 
nos parecem relevantes e serão considerados no diálogo entre História 
da Educação Matemática e Desenvolvimento Profissional de professo-
res. O primeiro deles diz respeito ao papel determinante dos formado-
res, percepção esta que corrobora com o indicativo de poucos estudos 
sobre o formador do professor, sublinhado nos mapeamentos elabo-
rados por Fiorentini et al (2016). O segundo destaque refere-se ao estí-
mulo à participação crítica e construtiva para a possibilidade de obter 
alta plausibilidade. Considerando ainda a realidade brasileira acerca 
da formação de professores nos cursos de Pedagogia – com espaço re-
duzidíssimo de disciplinas para o ensino de matemática (Gatti, 2010) 
– parece-nos mais apropriado, nesse momento, que a possibilidade de 
se integrar estudos da HEM às práticas dos professores que ensinam 
geometria nos primeiros anos seja considerada como um processo de 
Desenvolvimento Profissional envolvendo professores em exercício.

No que diz respeito aos estudos sobre o conhecimento geométri-
co de professores dos anos iniciais em pesquisas em Educação Matemá-
tica realizadas no Brasil, o levantamento construído por Santos e Teles 
(2021), envolvendo estudos realizados entre 2000 e 2019, nos apresenta 
resultados importantes para pensarmos a formação de professores que 
ensinam geometria, conforme podemos observar no gráfico:

De acordo com pesquisadoras do estudo, Trinta e um traba-
lhos, entre dissertações e teses, foram inventariados, sendo que entre 
2007 e 2019, o número de estudos é significativo, sinalizando interesse 
acadêmico pela problemática do conhecimento profissional de pro-
fessores que ensinam geometria, ou seja, o crescimento expressivo de 
pesquisas apontado por Fiorentini et. al (2016) é ratificado quando o 
foco se restringe ao ensino de geometria e aos professores dos anos ini-
ciais. Os dois resultados mais expressivos em termos do conhecimen-
to profissional docente e o conhecimento geométrico no âmbito dos 
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processos de formação inicial e continuada de professores dos anos 
iniciais foram: 

17 (dezessete) estudos apontam que a formação continuada é promotora de 
mudanças sob o ponto de vista conceitual e prático e 8 (oito) pesquisas evi-
denciam em seus resultados as inseguranças e lacunas conceituais com rela-
ção ao conteúdo geométrico apresentadas na formação inicial e continuada 
(SANTOS; TELES, 2021, p. 101, sublinhado nossos).

Assim, sem desconsiderar os desafios impostos pela realidade 
brasileira dos professores que ensinam geometria nos anos iniciais, 
podemos sintetizar indicativos que julgamos essenciais para apostar 
no desenvolvimento profissional do professor em articulação com a 
história do ensino de geometria: a importância do papel do formador; 
o estímulo à participação crítica e construtiva; a perspectiva da for-
mação continuada, priorizando-se os conteúdos geométricos que se 
revelam como lacunares e sobre os quais os professores manifestam 
inseguranças.

Na busca por pilares para os estudos sobre 
desenvolvimento profissional

Procurando aproximações com pesquisas de âmbito interna-
cional que discutem como alterar ou melhorar o desenvolvimento 
profissional de professores, trazemos para reflexão o artigo Impro-
ving Impact Studies of Teachers’Professional Development: Toward Bet-
ter Conceptualizations and Measures, resultantes de estudos realizados 
por Laura M. Desimone. Em Desimone (2009), a pesquisadora destaca 
que a primeira década do século XXI reconhece a necessidade de mé-
todos empiricamente válidos para estudar o Desenvolvimento Profis-
sional do professor e apresenta, argumenta e defende uma estrutura 
conceitual básica de modo a instrumentalizar os estudos sobre o De-
senvolvimento Profissional. 

Desimone (2009) parte do pressuposto de que os professores 
experimentam uma ampla gama de atividades e interações que podem 
aumentar seus conhecimentos e habilidades e melhorar suas práticas, 
bem como contribuir para sua vida pessoal, social e crescimento emo-

cional enquanto professores. Junta-se a isso, uma ampla revisão de 
literatura feita pela pesquisadora que aponta as visões mais recentes 
sobre como conceituar o Desenvolvimento Profissional de professores 
na última década. A autora destaca uma visão cognitiva e situada de 
aprendizagem interativa e social, baseada no discurso e na prática da 
comunidade; na ideia de que comunidades de aprendizagem, formal 
ou informal entre professores, podem atuar como mecanismos pode-
rosos para o crescimento e desenvolvimento de professores. Para des-
tacar a multiplicidade de contextos para a aprendizagem do professor, 
Desimone cita Hilda Borko: 

Para os professores, a aprendizagem ocorre em muitos aspectos diferentes 
da prática, incluindo suas salas de aula, suas comunidades escolares e cursos 
ou workshops de desenvolvimento profissional. Pode ocorrer em uma breve 
conversa no corredor com um colega ou depois da escola, ao aconselhar uma 
criança problemática. Para entender a aprendizagem do professor, devemos 
estudá-la dentro desses múltiplos contextos, levando em consideração tanto 
os professores-alunos individualmente quanto os sistemas sociais dos quais 
eles são participantes (BORKO, 2004, p. 4 apud DESIMONE, 2009, p. 182, tra-
dução nossa).

Desimone comenta os diferentes tipos que o Desenvolvimento 
Profissional pode assumir, tais como: refletir sobre as aulas reais; dis-
cutir em grupo por meio do uso de artefatos autênticos selecionados 
da prática, como trabalhos de alunos, materiais curriculares; a pró-
pria investigação do professor; pesquisa-ação; entre outras. O desafio 
indicado pela autora parece recair sobre como identificar a aprendiza-
gem do professor em experiências nas quais possamos coletar dados e 
medir os impactos. Em suas palavras:

Uma maneira de traduzir a natureza complexa, interativa, formal e informal 
das oportunidades de aprendizagem do professor em gerenciáveis, fenôme-
nos mensuráveis é focar a medição nas características críticas da atividade 
(Desimone, Porter, Garet, Yoon e Birman, 2002; Garet, Porter, Desimone, 
Birman e Yoon, 2001) — as características de uma atividade que a tornam 
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eficaz para aumentar o aprendizado do professor e mudar a prática e, final-
mente, para melhorar o aprendizado do aluno – ao invés do tipo de atividade 
(por exemplo, workshop ou grupo de estudo) (DESIMONE, 2009, p. 183, tra-
dução nossa).

Desimone (2009) acrescenta ainda existir um consenso em pes-
quisas sobre as principais características do desenvolvimento profis-
sional, de modo a formar uma base da estrutura que ela propõe para 
estudar a eficácia do Desenvolvimento Profissional composta pelas se-
guintes características: (a) foco no conteúdo; (b) aprendizagem ativa; 
(c) coerência; (d) duração e (e) participação coletiva.

“Foco no conteúdo”, segundo a autora, pode ser a caracterís-
tica mais influente, com evidências advindas de estudos diferencia-
dos (por exemplo, Cohen; Hill, 2001; Desimone et al., 2002), os quais 
apontam para a ligação entre as atividades que focam a importância 
do assunto (conteúdo) e o modo como os alunos aprendem. A segunda 
característica crítica diz respeito às oportunidades para que os profes-
sores se envolvam ativamente, designada como “aprendizagem ativa”, 
em oposição à aprendizagem passiva, tipicamente caracterizada por 
ouvir uma palestra. Como exemplo, Desimone sugere formas que in-
cluam observação de professores, seguidos de feedback e discussão. A 
terceira característica enfatizada na literatura é a “coerência”, isto é, 
pergunta-se até que ponto a aprendizagem do professor é consistente 
com seus conhecimentos e crenças, e qual a  consistência das reformas 
e políticas educacionais em relação ao que é ensinado no desenvolvi-
mento profissional.

A “duração” é a quarta característica, uma vez que pesquisas 
mostram que as mudanças intelectuais e pedagógicas requerem ati-
vidades de Desenvolvimento Profissional de duração significativa. 
Apesar das pesquisas não indicarem um tempo exato para a duração, 
elas apontam para atividades de um semestre ou cursos de verão com 
acompanhamento durante o semestre. Por fim, a quinta e última ca-
racterística diz respeito à “participação coletiva”, por exemplo, por 
meio da participação de professores da mesma escola, série ou depar-
tamento, de modo a potencializar a interação, o que pode ser uma for-
ma poderosa de aprendizagem do professor.

Considerando as características críticas extraídas da revisão 

bibliográfica, Desimone (2009) propõe um modelo teórico básico e re-
comenda seu uso em todos os estudos causais empíricos de desenvol-
vimento profissional, com as seguintes etapas:

1. Os professores experimentam um desenvolvimento profissional eficaz; 
2. O Desenvolvimento Profissional aumenta conhecimento e habilidades 
dos professores e /ou muda suas atitudes e crenças; 
3. Os professores usam seus novos conhecimentos e habilidades, atitudes e 
crenças para melhorar o conteúdo de suas instruções ou suas abordagens 
pedagógicas, ou ambos; 
4. As mudanças instrucionais promovem o aumento da aprendizagem do 
aluno (DESIMONE, 2009, p. 184, tradução nossa).

O caminho proposto, de acordo com a pesquisadora, não im-
pede ênfases diferenciais nos componentes básicos (desenvolvimento 
profissional, conhecimento, prática e desempenho do aluno) ou na 
adição de elementos moderadores e mediadores, como identidade, 
crenças e percepções do professor. Em síntese, reconhecendo que 
vários autores oferecem estruturas conceituais para estudar apren-
dizagem do professor, com linguagens diferentes para examinar essa 
aprendizagem de diversas perspectivas e profundidades, ela defende 
a tese de que há uma concepção fundamental presente na maioria dos 
estudos, sejam eles conceituais, empíricos ou ambos, que aponta para 
o modelo por ela proposto.

Como propor a inserção da história do ensino de 
geometria em estudos sobre Desenvolvimento 
Profissional?

Considerando o consenso construído por Desimone (2009) a 
partir de ampla revisão de literatura internacional acerca de carac-
terísticas principais ou centrais que uma pesquisa deve considerar 
para estudar o desenvolvimento profissional, passamos a discutir per-
tinências sobre como a história da educação matemática poderá ser 
chamada a compor ou dialogar com as cinco características apontadas 
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pela pesquisadora. Para tanto, tomamos como exemplos a história do 
ensino de geometria nos anos iniciais e as primeiras experiências vi-
venciadas nos minicursos de 2020.

A primeira característica de Desimone (2009), apontada como 
a mais influente,  enfoca o conteúdo. A revisão das pesquisas brasi-
leiras (Santos; Teles, 2021) reitera que os conteúdos geométricos são 
destacados como lacunas centrais, tanto na formação inicial como 
continuada, em particular para os professores dos anos iniciais. Neste 
sentido, nos parece pertinente trazer elementos da história do ensino 

de geometria para o âmbito dos conteúdos, ou seja, perguntar como os 
conteúdos propostos em normativas atuais para serem ensinados nos 
primeiros anos foram abordados no passado. Isso parece-nos apontar 
para questões como: Há conceitos novos inseridos no programa atual ou 
predomina um conjunto de conteúdos similares ao longo do tempo? Se eles 
já estavam propostos em tempos passados, como foram propostos? Com 
quais metodologias ou recursos tais conceitos eram sugeridos, sejam nas 
normativas ou, ainda, em livros didáticos de então? Os conteúdos foram 
objeto de debates – por exemplo, em revistas pedagógicas – quanto ao mo-
mento de seu ensino, ou quanto a maneira de ser abordado, apresentado e 
tratado nos diferentes anos escolares?

Esta primeira característica evidencia igualmente a proximi-
dade dos estudos da HEM com as práticas pedagógicas, no sentido em 
que o foco no conteúdo leva em consideração o conteúdo escolar. Pa-

Figura 1 – Panorama dos trabalhos realizados por ano.  
Fonte: SANTOS, TELES (2021, p. 86).

rece-nos ainda pertinente distinguir o conteúdo inserido no âmbito 
escolar do conteúdo no âmbito científico, em outras palavras, dife-
renciar a matemática escolar da matemática científica,41 e trazer para 
o espaço formativo do professor conhecimentos sobre o passado da 
matemática escolar, que envolvem aspectos matemáticos e didáticos 
sobre o conjunto de conteúdos a serem ensinados.

Um exemplo que tentamos abordar nos minicursos virtuais 
oferecidos em 2020 diz respeito às representações de figuras geomé-
tricas planas nos primeiros anos de escolaridade. O conteúdo “figuras 
geométricas planas” está presente na geometria escolar e na geome-
tria científica, Geometria Euclidiana. Entretanto, suas configurações 
e abordagens são completamente distintas se pensarmos na sua apro-
priação pela cultura escolar, comparativamente com a cultura aca-
dêmica. Tais diferenciações ficam novamente evidenciadas quando 
se estudam, por um lado, na História da Matemática (HM), as figuras 
geométricas planas, abordando o processo de criação, constituição, 
organização e sistematização de uma geometria científica, lógica e de-
dutiva, e, por outro lado, como opera a HEM, cujo objeto de estudo diz 
respeito ao modo como tal conteúdo foi proposto para o ensino dos 
primeiros anos de escolaridade ao longo do tempo.

Na HEM, podemos inferir que as diferentes possibilidades de 
desenhar figuras geométricas planas (desenho à mão livre, desenho 
geométrico, desenhos decorativos, desenho dinâmico etc.) sempre 
participaram de propostas pedagógicas para o ensino de geometria 
(LEME DA SILVA, 2021a). A história nos indica que o ensino de geo-
metria nos anos iniciais está quase sempre vinculado ao ensino de 
desenho, de medidas, de formas geométricas planas e espaciais, entre 
outros aspectos. Parece haver um consenso de que a cultura dos pri-
meiros anos escolares é distinta da cultura do ensino secundário, esta, 
sim, mais disciplinarizada no sentido de estabelecer fronteiras nítidas 
entre as diferentes disciplinas escolares (JULIA, 2001). 

41 Usamos a diferenciação entre matemática escolar e matemática científica 
(acadêmica) em acordo com Moreira e David (2005).
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Desta forma, mesmo no âmbito escolar, temos igualmente par-
ticularidades que merecem atenção, uma vez que a organização dos sa-
beres a serem ensinados nos primeiros anos escolares se configura dife-
rentemente dos saberes escolares dos anos finais; assim como o processo 
histórico da formação de docente que atua nos anos iniciais (professores 
que ensinam matemática) é igualmente distinto daquele dos professores 
que lecionam nos anos finais (professores de matemática).42

Assim, consideramos a pertinência de explorar diferentes pro-
postas para um mesmo conteúdo escolar a depender do período histó-
rico em questão. O exame dessas perspectivas distintas, assim como 
das muitas respostas que um aluno pode apresentar diante de uma 
tarefa, permite que os professores possam revisar os conceitos, seus 
significados, contextos de aplicação, contribuindo para fortalecê-los 
no sentido de mitigar a insegurança dos professores diante dos temas 
da geometria, apontada por Santos; Teles (2021). Pensamos ser perfei-
tamente possível traçar uma história de conceitos centrais no ensino 
de geometria dos anos iniciais, como, por exemplo, o das figuras ge-
ométricas planas, fazendo com que a matemática escolar do passado 
opere como objeto de reflexão de professores de hoje.

O segundo ponto indicado por Desimone (2009) fala sobre 
aprendizagem ativa do professor. Para os estudos da História da Edu-
cação, a aprendizagem ativa faz parte de métodos e propostas pedagó-
gicas pelo menos desde o final do século XIX, porém, com vistas aos es-
tudantes, alunos dos primeiros anos, conforme esclarece Valdemarin 
(2010) sobre a conotação do ensino intuitivo no século XIX, que “era 
considerado um método ativo, embora as atividades previstas fossem 
restritas à atividade intelectual, e contrapunha-se ao ensino baseado 
na memorização pela repetição de palavras aprendidas sem a percep-
ção intuitiva do objeto de referência” (p. 95). Talvez um dos aspectos 
centrais que diferenciam um ensino dito tradicional (normalmente 
caracterizado como passivo, pautado na reprodução decorada) de um 

42 Citam-se dois textos que evidenciam as diferenças entre o professor de Ma-
temática (VALENTE, 2018) e o professor que ensina matemática, professor pri-
mário (LEME DA SILVA, 2017).

ensino ativo43 seja o convite para que os alunos efetivamente integrem 
o processo de descoberta, de aprendizagem, como participantes ativos 
do processo. De modo geral, no ensino tradicional, o aluno recebe do 
professor o conceito e deve memorizar, reproduzir, sem que possa 
compreender, questionar. Assim, no movimento histórico de mudan-
ças de práticas pedagógicas, o desafio diante das propostas moderni-
zadoras foi no sentido de romper como o modelo de aula expositiva, 
ou, ainda, daquele modelo de perguntas e respostas induzidas pelo 
professor, para que os alunos passassem a assumir um papel central 
e ativo no processo de aprendizagem. Mas, e os professores? Como os 
professores aprendem?44 

Historicamente, a formação docente também é marcada por 
modelos pedagógicos. Como exemplo, Carvalho (2000) indica que, no 
final do século XIX, a arte de ensinar funcionava como uma “boa có-
pia de modelos”, com roteiros de lições disponíveis em uma caixa de 
utensílios, na forma de práticas exemplares. Outras propostas de for-
mação docente foram sendo produzidas, reformuladas, como objeto 
de debate ao longo do tempo, de acordo com as diferentes concepções 
educacionais, até chegarmos aos dias atuais, em que se discute, para 
além da formação, o Desenvolvimento Profissional do professor.

 Pensar o docente como sujeito em constante formação, em 
processo de Desenvolvimento Profissional nas diferentes formações 
e interações que ele constrói ao longo da carreira, nos convida a in-
dagar: Quais métodos empregar nos cursos de formação de professores, 
seja inicial ou continuada? Ainda discutindo esta característica, Desi-
mone (2009) relembra a relevância da aprendizagem ativa “em oposi-

43 O Movimento da Escola Nova recebeu diferentes designações no Brasil, Es-
cola Ativa, Educação Nova, com propostas pedagógicas diversificadas, tendo 
como princípio a preponderância da atividade da ação. De acordo com Lourenço 
Filho: “Quando se tinha por assentado que havia ideias inatas, ou que a palavra 
transmitisse a ideia, era natural que o ensino fosse puramente verbal; quando se 
acreditou que o espírito se organizasse de fora para dentro, como por justaposi-
ção das impressões exteriores, era natural que o ensino se tornasse intuitivo, isto 
é, de coisas. Com estas concepções não se satisfazem a ciência de hoje. Todas as 
condutas, inclusive as do pensamento, são concebidas como formas de ação. Ao 
invés do homo sapiens, o home faber” (LOURENÇO FIHO, 1930, p. 16).

44 De acordo com Riberio e Ponte (2020) “compreender como se constitui a 
aprendizagem de professor é uma importante área de pesquisa na formação de 
professores, com muitas questões em aberto a serem ainda investigadas” (p. 1).
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ção à aprendizagem passiva tipicamente caracterizada por ouvir uma 
palestra” (p. 184). Neste sentido, a chegada da pandemia e a viabili-
dade de realizar lives com número relativamente grande de pessoas 
foi um impulsionador para a realização de formações distintas, como 
palestras ministradas por professores ou pesquisadores renomados 
em que, ao final, reserva-se um espaço para perguntas feitas pelos 
participantes, perguntas que, em geral, ainda que sejam respondidas, 
infelizmente não permitem a interação efetiva entre quem pergunta 
e quem responde. Normalmente, a comunicação é intermediada por 
um mediador que seleciona as questões do grande público e as dispo-
nibiliza na transmissão. 

Como destaca Desimone (2009), vários são os espaços possíveis 
de formação de um professor. Porém, na revisão de estudos sobre o 
Desenvolvimento Profissional dos professores que a autora realizou, 
a aprendizagem ativa é uma das características centrais. Levando-se 
em conta as formações remotas, o desafio é ainda maior, pois requer 
organização de trabalhos em subgrupos de modo a oportunizar a dis-
cussão, o debate e a troca de experiências. A organização de espaços 
com tais características limita a quantidade de participantes em uma 
formação, o que pode ser entendido como restritivo diante da alta de-
manda de interessados, justamente por procurar criar espaços inte-
rativos. E, por fim, colocar em prática processos formativos cujo foco 
seja a aprendizagem ativa dos professores implica um perfil de forma-
dor que possa dinamizar metodologias diferenciadas, o que também 
requer mudanças na prática desse profissional, conjugado com os 
poucos estudos sobre a temática.

Outra característica apontada por Desimone (2009) é a parti-
cipação coletiva, que pode ser relacionada com a aprendizagem ativa, 
no que a modalidade remota, igualmente, traz implicações. A pesqui-
sadora sugere a participação de professores de uma mesma escola/
série como espaço para compartilhar o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento profissional. A nossa experiência nos minicursos de 
2020, na modalidade virtual, permitiu ampliar o conjunto de parti-
cipantes sem necessidade de deslocamentos, abriu alternativas para 
construir espaços coletivos com professores de diferentes escolas, re-
giões e, inclusive com formações e atuações profissionais diversifica-
das, o que em princípio traz elementos diferenciados dos apontados 

por Desimone, e precisam ser melhor investigados. Em nosso entendi-
mento, em certos aspectos tal dinâmica pode favorecer no sentido de 
diferenciar os pontos de vista, as experiências vivenciadas no momen-
to de troca de experiências e discussões sobre as tarefas propostas. A 
nossa experiência de 2020 reuniu, em um mesmo ambiente de forma-
ção, professores de diferentes estados brasileiros e com formações 
distintas, alunos de graduação, mestrandos, doutorandos, professo-
res mais experientes em conjunto com professores recém-formados, 
e mesmo aqueles que estavam em processo inicial de formação, sem 
experiência docente ainda. Isso fomentou um profícuo espaço de tro-
cas de experiências e de aprendizagens coletivas.

A duração é outra característica apontada por Desimone 
(2009), que ressalta a importância de atividades que possam ser mais 
duradouras ou ao menos com acompanhamento de um semestre, em 
conformidade com a viabilidade de construir reflexões mais significa-
tivas, considerando a complexidade dos processos de aprendizagem, 
sejam de alunos ou de professores, em particular ao propor alterações 
e novos pontos de vistas de práticas pedagógicas. As nossas experiên-
cias não contemplam tal perspectiva, por terem sido formações com 
tempo reduzido de duração.

Por fim, a última característica diz respeito à coerência, no 
sentido de que a aprendizagem do professor é consistente e coerente 
com seus conhecimentos e crenças. Neste aspecto, acreditamos que 
a inserção de perspectivas históricas, como as de propostas educa-
cionais de tempos passados, apresenta potencial para desestabilizar 
crenças e representações fortes no ideário docente. Muitas das repre-
sentações compartilhadas pelo coletivo de professores que ensinam 
geometria nos anos iniciais não têm respaldo histórico, visto que os 
estudos sobre a sua história são muito recentes. Por exemplo, os pro-
fessores podem conhecer e tomar ciência de que uma geometria in-
tuitiva e experimental foi a base de propostas internacionais para o 
ensino de geometria no final do século XIX e início do século XX, e que 
tais propostas circularam no Brasil por meio de obras estadunidenses 
e francesas (LEME DA SILVA, 2021a).

A representação de que o estudo da geometria é de difícil com-
preensão, que requer conhecimentos anteriores e que somente as 
pessoas com habilidades específicas possuem condições de aprender 
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ainda circulam e marcam um conjunto significativo de professores, 
em particular nos anos iniciais. Tais representações são usadas como 
justificativas que impedem mudanças nas práticas pedagógicas e, 
neste sentido, o conhecimento de inúmeras propostas interessantes e 
apropriadas do passado, que podem ser remodeladas e inseridas nas 
práticas pedagógicas atuais de modo a melhorar a aprendizagem dos 
alunos, representa um convite a mudanças de crenças.

Algumas considerações finais pela defesa da articulação 
entre HEM e FPEM

Para além de tecer uma breve retrospectiva sobre experiên-
cias de articulação entre estudos da HEM e a formação dos professo-
res de matemática, objeto de debate ocorrido nas últimas edições do 
ENAPHEM, o presente texto buscou trazer como complemento pos-
sibilidades de se articular a HEM com a formação de professores que 
ensinam matemática, ao mesmo tempo em que apresentou reflexões 
sobre inserção de formações remotas que se tornaram frequentes, 
desde 2020, devido à pandemia e ao fechamento das escolas e espaços 
de formação. 

As considerações ora discutidas não se restringem aos profes-
sores dos anos iniciais, pois acreditamos que essas podem ser estendi-
das e pensadas para o desenvolvimento profissional dos professores 
que ensinam matemática em geral. Porém, as considerações e refle-
xões partiram do contexto de cursos de formações propostos para este 
determinado público.

As pesquisas em HEM são bastante recentes. No entanto, existe 
no Brasil um corpus de estudos e resultados significativos, tanto em re-
lação à quantidade de investigações produzidas, quanto na qualidade 
e maturidade destas há pelo menos duas décadas. Os resultados desses 
estudos abordam o ensino de matemática em diferentes níveis de esco-
laridade e em tempos históricos diversos. No entanto, nos pergunta-
mos: A quem se destinam tais estudos? Ou, em outras palavras, quem são 
os leitores e consumidores desses estudos? 

Sem a pretensão de responder tais questões, acreditamos ser a 
Educação Matemática um espaço de interlocução de enorme relevân-
cia. O pesquisador José Manoel Matos (Matos, 2020), ao analisar as re-
lações possíveis entre o campo da Educação Matemática e da HEM, si-
nalizou que “são poucos os estudos sobre os modos como os materiais 

do passado da matemática escolar podem ser usados para promover 
o ensino e a aprendizagem atuais” (MATOS, 2020, p. 38). No entan-
to, Matos apresenta seis argumentos45 para a defesa do uso da HEM 
no ensino de matemática e, ao final, deixa em aberto para estudos 
futuros a questão sobre “como” fazer isso. A formação de professo-
res não consta de sua lista, no entanto, parece-nos pertinente inse-
rir o debate da formação docente, assim como o debate relativo ao 
Desenvolvimento Profissional.

Deste modo, no nosso entender, parece ser importante a re-
alização de pesquisas que estabeleçam conexões e associações perti-
nentes sobre modos de se aproximar os resultados de estudos sobre 
a HEM e o desenvolvimento profissional dos professores que ensi-
nam matemática. As perguntas postas no início das experiências 
relatadas no decorrer do ano de 2020, quais sejam: como o conheci-
mento do passado pode trazer contribuições para o desenvolvimento 
profissional dos professores que ensinam matemática nos anos iniciais 
do século XXI? Ou, ainda, quais seriam os impactos produzidos pela 
HEM no desenvolvimento profissional do professor dos anos iniciais? 
revelaram-se muito mais complexas do que imaginávamos. Elas 
sinalizam para uma nova perspectiva de investigação, de desen-
volvimento de projetos de pesquisa, que requer desafios ambicio-
sos visando, na terminologia de Ubiratan D’Ambrosio (2016), uma 
abertura de nossas gaiolas epistemológicas…

45 1. A melhoria da aprendizagem da matemática; 2. melhor apreciação 
da natureza da matemática e da atividade matemática escolar, olhando de 
um ponto de vista diferente conceitos, representações; 3. motivação para a 
aprendizagem da matemática; 4. entendimento do papel cultural da mate-
mática; 5. conhecimento histórico da matemática escolar; e 6. perspectiva de 
modos distintos de ensino de temas matemáticos (MATOS, 2020).
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Uma Matemática 
Severina: como educar 
para o pouco, para o 
menos, para a míngua

 
Durval Muniz de Albuquerque Júnior

– Cemitérios gerais
que os restos não largam

até que os tenham trabalhado
com sua parcial matemática.

– E terem dividido
o resto por nada,

e então restado do que resta
a pouca coisa que restava.

– Aqui, toda aritmética
dá o resultado nada,

pois dividir e subtrair
são as operações empregadas.

–  E quando alguma coisa
é aqui multiplicada

será sempre para elevar
o resto à potência do nada

(João Cabral de Melo Neto, Congresso no Polígono das Secas)
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A matemática é uma linguagem. Os números são conceitos e, 
ao mesmo tempo, signos que buscam sintetizar e expressar a varieda-
de das coisas do mundo. O número é uma abstração que busca tornar 
comunicável e manejável, pelos humanos, a diversidade e a comple-
xidade do sublunar. Como defendia Kant, o conhecimento das coisas 
do mundo tem como fundamento as categorias da quantidade, quais 
sejam, a unidade, a pluralidade, a totalidade (KANT, 2015). Na expe-
riência concreta da vida os humanos tiveram que lidar com o caráter 
discreto, singular e unitário das coisas e, ao mesmo tempo, com o fato 
de que elas constituíam conjuntos, ajuntamentos, coexistências, que 
elas se agregavam em pluralidades. O pássaro que se apresentava soli-
tário, em sua unidade diferencial, podia aparecer em bando, na mul-
tiplicidade da semelhança. Todas as espécies de pássaros constituíam 
uma totalidade. O conceito de número surgiu para abarcar tanto essa 
unidade, o número um, quanto para dar conta de pluralidades, de to-
talidades. Como toda linguagem, a linguagem dos números nasceu da 
necessidade de comunicação, de partilha, de troca de informações en-
tre os humanos. Nasceu do que Kant nomeou de intuição sensível, ou 
seja, nossa capacidade de, a partir de unidades discretas intuir concei-
tos gerais. A partir da forma empírica e unitária do cão que vejo, escu-
to e toco, intuir o conceito geral de cachorro, conceito que abarcará a 
pluralidade e a totalidade das espécies caninas (KANT, 2015). 

Com o uso da intuição, saltar do um ao todo, na troca de infor-
mações com o mundo. A troca que, como nos mostraram os estudos 
etnográficos de Levi-Strauss, é uma prática central nos agrupamentos 
humanos, que muito cedo exigiu o domínio do número e o aprendiza-
do da contagem, da adição (LEVI-STRAUSS, 2012). Mas a vida huma-
na, desde sempre, não é feita só de aquisições. A dolorida realidade 
da morte, a assustadora experiência da perda, que talvez tenha leva-
do os primeiros humanos a sentirem a necessidade da expressão e da 
narração, como maneira de entender o ocorrido e dele fazer o luto e 
o exorcismo, também ensinou aos humanos a experiência da subtra-
ção. Outras experiências, como a perda de guerreiros numa batalha, 
o desaparecimento dos animais de caça, a redução na quantidade de 
peixes, a praga a destruir as plantações, o rapto das mulheres do gru-
po, ensinaram aos humanos o conceito de diminuição. Mas os huma-
nos também se depararam com a perda total da colheita, com a morte 

de todos os peixes, com a fome e a penúria, com o não ter nada para 
comer, com o nada. O conceito do zero, muito mais sofisticado e abs-
trato, nasceu dessas experiências do nada, da ausência, do vazio, da 
perda absoluta. Antes que Jean-Paul Sartre nos ensinasse que nossa 
existência se passa entre o ser e o nada, os humanos aprenderam que 
nossa existência se passa, pelo menos entre o um, a unidade da mi-
nha própria existência, que se instala com o nascimento, e o zero, o 
nada, que se instala com a minha morte (SARTRE, 2015). Se, hoje, o 
mundo digital se constitui de zeros e uns, se eles bastam para codificar 
toda a inteligência artificial, a inteligência humana do mundo come-
çou pela identificação da presença e da ausência de um. O crescimento 
demográfico, a complexificação crescente das estruturas sociais, com 
a emergência das grandes civilizações, a emergência do Estado, ensi-
naram os humanos a substituir a adição pela multiplicação e a subtra-
ção pela divisão. As trocas comerciais entre estruturas sociais cada vez 
mais complexas, entre povos e civilizações que não só dominavam o 
conceito de número, mas desenvolveram formas de registro, de conta-
bilidade, instrumentos e técnicas de medição e cálculo, fez com emer-
gisse a aritmética como campo de saber. 

A palavra aritmética vem do grego, foram eles que praticaram 
o que nomeavam de arithmetike tekhne, ou seja, a prática ou a técnica 
de lidar com os números. Ela advém, por seu turno, da palavra arith-
mos, que antes de significar número significava contagem, deixando 
claro de qual necessidade e de qual prática advém a própria ideia de 
número. Essa palavra remetia, curiosamente, para dois outros sen-
tidos, a princípio antagônicos: o de quantidade e o de suposição, na 
verdade, ela expressa a própria ambiguidade da ideia de número, pois 
ele se refere a uma quantidade de algo empírico e concreto, que existe 
como tal no mundo sublunar, mas, ao mesmo tempo, é sua abstração, 
é seu conceito, não deixando de ser uma suposição. Para algumas es-
colas filosóficas gregas, como a escola pitagórica, o número era o pró-
prio fundamento e princípio do cosmos, todo o universo natural e hu-
mano, que não eram vistos como separados, eram constituídos pela 
quantidade, era ela que conferia qualidade aos seres e coisas (KAHN, 
2007). Daí porque a palavra grega manthanein, de onde advém a pa-
lavra matemática, significava aprender, adquirir o conhecimento em 
geral sobre o mundo, tanto que a palavra mathema, dela derivada, era 
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aquela que designava a ideia de ciência, de conhecimento em geral. 
Tanto a aritmética, como a matemática, no sentido restrito, aquilo 
que eles nomeavam de mathematike tekhne, a ciência da matemática, 
faziam parte da mathema, o conhecimento científico ou mais geral 
(STEWART e SCHLESINGER, 2019).

Desde o princípio, a matemática emerge de um processo de 
aprendizagem, um processo em que os humanos são desafiados a 
apreender o mundo, a dominá-lo e controlá-lo. A matemática nasce 
da experimentação do mundo e estará na base de toda a ciência expe-
rimental desenvolvida pelas sociedades humanas, não apenas pelas 
sociedades ocidentais. A ideia de número é universal, pois ela nasce 
da experimentação de um mundo marcado pela multiplicidade e pela 
diversidade dos seres e das coisas. O humano se faz no duplo ato de 
contar: de contar histórias, de narrar o que lhe acontece, e no ato de 
contar as coisas, de quantificá-las, de aferi-las, de atribuir a elas uma 
cifra de grandeza. Antes de se tornar um estudo escolar, em algumas 
civilizações avançadas, como a chinesa, a árabe (civilização de onde 
advém os hoje universais signos de enumeração) e a grega, a matemá-
tica foi um aprendizado cotidiano, um aprendizado que se mostrou 
necessário para a realização de tarefas e para as atividades do dia a dia. 

Antes da matemática escolar, das escolas matemáticas, havia, 
como há ainda hoje, esse aprendizado, essa educação matemática que 
se dá nas operações mais rotineiras. Se o número foi pensado por Pitá-
goras como o princípio fundamental do mundo, é porque ele é reque-
rido e aparece em atividades tão banais como as de repartir o alimen-
to, de distribuir os instrumentos de trabalho ou o número de armas 
disponíveis, de saber quantos peixes foram pescados e como dividi-los 
entre os comensais, de contar quantos guerreiros não voltaram da ba-
talha, de saber quantas contas devem ser enfiadas no colar que servirá 
ao ritual religioso, de saber quantas redes serão preciso tecer para que 
toda a família repouse. A educação matemática, assim como a apren-
dizagem da linguagem, se dá como parte do processo de socialização, 
como parte do processo de aquisição da cultura. Assim como a aqui-
sição da linguagem oral independe do letramento, o aprendizado dos 
números e das quatro operações matemáticas fundamentais, não exi-
ge a educação escolar, se dando pela transmissão oral e cotidiana, pela 
prática e pelo aprendizado feito nas atividades do dia a dia. 

A emergência do capitalismo, da sociedade burguesa, no 
mundo moderno, uma sociedade caracterizada pela centralidade da 
produção e troca de mercadorias, pela progressiva centralidade da 
moeda, do dinheiro, como equivalente geral nas transações, o desen-
volvimento dos sistemas de crédito, tornou a linguagem dos núme-
ros, das cifras, das quantidades, central e indispensável à vida social. 
O desenvolvimento da matemática, base para outras ciências como a 
geometria, a física, a química, a astronomia, para saberes como a en-
genharia, a arquitetura, a economia, que ganham importância nas 
sociedades industriais, acompanha o avanço da sociedade das trocas, 
dos lucros, da acumulação, a sociedade da compra e da venda, a socie-
dade do estoque, a sociedade da distribuição e do consumo em larga 
escala. Matematizar o mundo passa a ser um projeto científico e filosó-
fico, com autores como René Descartes e Blaise Pascal (DESCARTES, 
1985; PASCAL, 2019). O número passa cada vez mais a estar associado à 
própria noção de racionalidade, racionalizar o mundo é matematizá-
-lo. A voz do verbo divino, que teria dado origem ao mundo, é substi-
tuída pela mente do arquiteto do universo, do primeiro geômetra, que 
o calculou e colocou nos eixos. Deus sempre colocou para a matemá-
tica duas difíceis questões, ou duas impossibilidades: como expressar 
numericamente o que é infinito e como expressar numericamente o 
contínuo, o eterno, portanto, que não possui uma forma unitária, que 
não é um ser discreto, que é um ser, portanto existe, não é o nada, mas 
é ser que não possui unidade, ao contrário, todas as unidades nele se 
dissolvem. Se Deus é tudo e se Deus é o todo, como expressá-lo nume-
ricamente? Só a variedade das formas do mundo pode ser reduzida a 
esquemas abstratos, a formas geométricas traçadas através do cálculo 
de ângulos, de abscissas e ordenadas. 

A emergência do Estado Moderno, das monarquias absolutis-
tas, instituindo os desejos de ordem e previsibilidade, inclusive das 
condições das trocas e das operações financeiras, faz do ordenamento, 
da classificação, da taxinomia os princípios de governo e de inteligibi-
lidade do mundo. Se o número é uma síntese redutiva, matematizar o 
mundo seria torná-lo mais compreensível, mais governável, mais in-
teligível, inclusive mais representável (FOUCAULT, 2016). A música, 
linguagem artística que mantém uma relação íntima com o número, 
através do ritmo e da harmonia, emerge como o campo artístico mais 
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valorizado na hora de expressar o mundo. O universo regido por leis 
mecânicas e dinâmicas de Newton substitui o cosmos centrado na di-
vindade e na Providência. O espaço e o tempo perdem em qualidades, 
sendo reduzidos a quantidades. Se o Homem vai substituindo Deus 
como sujeito do conhecimento, como o centro da história humana, 
tudo pode ser numerável e calculável. A sociedade do trabalho assala-
riado é a sociedade da medição do tempo das atividades, da remune-
ração calculada a partir das horas e dias trabalhados, do numerário, 
ganho às duras penas e recebido em dada data do mês. 

Mas eu não quero falar para vocês dessa grande história da ma-
temática, dessa história da ciência matemática, tantas vezes já con-
tada, com sua visão historicista, continuísta e teológica, centrada na 
galeria dos grandes gênios e nomes que teriam contribuído para seu 
progresso, para seu desenvolvimento. Não quero falar para vocês da 
educação matemática que se oferece nas escolas, nas academias, nos 
compêndios. Vou tentar partir da educação matemática que se dá no 
cotidiano, das práticas matemáticas que povoam o dia a dia dos ho-
mens e mulheres mais banais, notadamente numa sociedade como a 
brasileira. Quero pensar com vocês o que eu estou chamando, sob a 
inspiração de um grande poeta desse país, João Cabral de Melo Neto 
(MELO NETO, 1968), de uma matemática severina, uma matemática 
aprendida na vida de pobreza, de miséria, de penúria, de carência, de 
precariedade, marcadas por perdas e ausências constantes, que é a re-
alidade da vida de boa parte dos habitantes de nosso país. 

Se parto de um poeta é porque tenho a pretensão de trazer para 
vocês o que seria uma poética das quantidades, uma poética dos núme-
ros, que são normalmente vistos como dados, como entidades eminen-
temente antipoéticos. Quero tratar da poética de uma matemática que 
serve para dar números ao pouco, ao menos, à míngua; onde as opera-
ções prevalecentes são o diminuir e o dividir. Quero abordar com vocês 
a educação matemática que se processa ao rés das carnes, dos corpos, 
nas experiências da falta, da ausência, da perda, do vazio, do nada. Uma 
matemática nascida das experiências sensíveis, e não apenas das aven-
turas do inteligível. Uma matemática feita de formas de vida e não ape-
nas de fórmulas numéricas. Uma matemática do concreto, longe das 
lindas abstrações dos raciocínios matemáticos. Uma matemática aber-
ta a outras lógicas, matemáticas não-cartesianas, matemáticas infeliz-

mente não tão modernas assim. Explorar, com vocês, principalmente, 
a dimensão ambígua e contraditória dos números, a relatividade das 
quantidades e das quantificações, quase sempre vistas como exatas, 
como indiscutíveis. Apresentar as incertezas trazidas pelos números, 
pelos cálculos, quase sempre submetidos ao maniqueísmo do certo ou 
do errado. Quero, por fim, interrogar, com vocês, como se educa mate-
maticamente, como faz a aprendizagem dos números e das operações 
matemáticas grande parte de nossa população? Que conceito de núme-
ro e quantidade se aprende vivendo nas condições sociais e culturais em 
que a maioria de nossas crianças vive? 

Parto da educação matemática que recebi na escola. Uma edu-
cação completamente descontextualizada, não só da vida prática, da 
vida cotidiana, mas também da vida social. A impressão que me dava 
era que o ensino da matemática era feito para satisfazer a si mesmo, às 
suas próprias finalidades, de alcançar um aprendizado que não se sabia 
bem não só em que seria aplicado, mas de conteúdos que não se tinha 
ideia de como tinham surgido social e historicamente. O aprendizado 
de operações, de conceitos, de fórmulas, de raciocínios matemáticos 
fechados em si mesmos, como se tivessem surgido milagrosamente do 
interior dos livros e existindo para serem transpostos para o caderno, 
memorizados e aplicados em momentos de avaliação. Era como se a 
matemática escolar jamais transpusesse os muros da própria escola, 
ela seria uma série de códigos e linguagens a decifrar, como se fossem 
esfinges, das quais, após desvelarmos os segredos, guardaríamos co-
nosco para avaliações futuras, para um dia, quem sabe, serem usadas 
no curso universitário. Nunca ouvi, em uma aula de matemática, o 
mundo social em sua realidade material e prática ser lembrado em 
sala de aula. Mesmo os exemplos que eram dados e problemas que se 
apresentavam para serem resolvidos se referiam a situações hipotéti-
cas, a eventos genéricos e abstratos, que ganhavam existência livresca, 
nunca parecendo com situações e problemas do local e da sociedade 
em que eu vivia. Morando no campo, vivendo a vida rural, com o nu-
mérico, a quantidade, o cálculo, o geométrico se fazendo presentes em 
vários momentos da vida normal, nunca estabeleci nenhuma relação, 
por exemplo, entre a teoria dos conjuntos que estudava e os conjuntos 
que se configuravam à minha volta. Nunca sequer me dei conta de que 
havia uma relação entre a expressão, que ouvia no cotidiano, sair pela 
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tangente, e a tangente que povoava minhas aulas de trigonometria. 
Palavra estranha que sequer foi alguma vez associada à palavra gre-
ga trigonon, triângulo, que se subdivide no prefixo tri, três e o radical 
gonon, ângulo, aliada a palavra metron, medida, do radical indo-euro-
peu me, de medir. Ficamos anos usando uma palavra sem saber direito 
sequer o que ela significa. Concebida ora como uma ciência exata, ora 
como uma linguagem, a matemática parecia completamente desliga-
da da vida humana e da vida social e cultural, embora saibamos que o 
aprendizado dos conceitos matemáticos está completamente interli-
gado a experiências da vida social e da vida prática. 

Vivemos, nesse momento, e a cada dia, a ambiguidade do sen-
tido do número. Ele que parece tão exato, mostra-se em sua relativida-
de, signo a depender da leitura que dele se faz. Sendo uma linguagem, 
os números requerem leituras, e as leituras são feitas pelos humanos, 
que possuem olhares diferentes, distintos, porque o olhar não se con-
funde com a capacidade de visão, o olhar é formado culturalmente, o 
olhar é conceitual, é histórico, é afetado por condições de classe, de 
gênero, pelas identidades étnicas, profissionais, etc. A cada dia, em 
nosso país, somam-se algumas centenas de mortos às estatísticas dos 
atingidos pela pandemia, soma, adição, que significa, por outro lado, 
a subtração dessas centenas de vidas do nosso convívio, da vida da-
queles para quem eram importantes. Enquanto o número de mortos 
se multiplica, as leituras e interpretações desses números dividem o 
país, com alguns procurando contestar até a sua existência. Alguns 
chegam a decretar o fim da pandemia porque já não morrem milhares 
por dia, mas apenas algumas centenas. Vivemos um momento de duro 
e difícil aprendizado dos números, das operações matemáticas, aque-
las mais básicas, as únicas que a maioria da população domina: so-
mam-se cadáveres e subtraem-se pessoas. Os jornais exibem, todo dia, 
curvas estatísticas, gráficos, que transformam em linhas, frias e im-
pessoais, as existências singulares e únicas que vão se perdendo. Bar-
ras coloridas nos contam da devastação que a doença está provocando 
na faixa etária acima dos setenta anos. Mas quem se importa? Até o 
presidente da República já deixou claro que a morte de velhos não con-
ta ou não se conta, nos vários sentidos dessa palavra, ou seja, não se 
calcula, não se diz e não têm a menor importância. Ao atingirmos os 
150 mil mortos, o presidente, em suas lives, foi capaz de festejar o fato 

de que não teria morrido ainda um milhão de pessoas como, segun-
do ele, os cientistas haviam previsto. Em um dos debates da corrida 
presidencial norte-americana, Donald Trump minimizou a morte de 
mais de duzentos mil compatriotas, quase afirmando que esse número 
se devia ao sucesso de sua política de combate ao vírus. Creio que esse 
é um excelente material para o ensino da matemática e para demons-
trar como ela, ao mesmo tempo que foi fundamental para racionalizar 
o mundo, para torná-lo mais lógico, mais quantificável, mais domi-
nável, mais à mão, é também responsável pela criação de uma visão 
abstrata, distanciada, insensível às dimensões afetivas, emocionais, 
subjetivas humanas. A matemática arranca os eventos de sua consti-
tuição singular, retira os fatos humanos de sua dimensão dramática, 
trágica, conflitiva, para dar deles uma leitura fria e sintética. 

Como vivemos numa ordem social capitalista, regida pelo di-
nheiro e pelo assalariamento, grande parte das pessoas pertencentes 
às camadas populares fazem o aprendizado do número, do cálculo, 
para saber contar o parco dinheiro que recebem, para saber fazer o 
pagamento das coisas que adquirem, para aprender a gastar o que ga-
nham. A educação matemática mais imediata se dá, ainda na infân-
cia, ao se querer comprar um brinquedo, uma comida, uma bebida, 
uma roupa ou um calçado. Muitos fazem junto com o aprendizado do 
número e do cálculo, o aprendizado da impossibilidade de comprar. 
A prendem, também, o que significa ser pobre, ser filho de pais mi-
seráveis, ter nascido em meio à desigualdade social e o que significa 
a desigualdade de renda e de oportunidades. A criança que chora no 
supermercado porque quer levar o alimento cujo preço é proibitivo 
para o bolso de seus pais ou que apenas admiram, de fora, o brinque-
do exposto na vitrine, porque nem mesmo ter acesso à loja é possível, 
pois estando malvestida e sendo negra, logo seria tomada como um 
provável larápio, desde cedo aprenderá essa matemática do pouco, do 
menos, essa matemática do nada, da impossibilidade. Ela e seus pais 
estarão sempre fazendo os cálculos do quanto falta, do que é possível, 
com o que é permitido sonhar. 

Cedo essa criança aprenderá que há matemáticas distintas 
funcionando no interior dessa sociedade, que o significado de concei-
tos como barato ou caro é relativo à quantidade de dinheiro, à riqueza, 
à classe social a que cada um pertence. A criança verá com surpresa o 
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amiguinho branco e de classe média afirmar que aquela bola – que ele 
tanto queria, e que a mãe disse que estava muito cara – que comprou 
estava muito barata. Ele aprenderá que aquilo que para ele é muito, 
parecerá muito pouco para outro. Os preços e os números que os ex-
pressam parecem sempre ser seus inimigos, parecem sempre afastá-
-los das coisas que mais quer. O aprendizado dos números, que pode 
se dar pela leitura das placas e etiquetas com os preços dos produtos, 
encarna, portanto, mais do que a aquisição do domínio sobre as cifras, 
ele pode vir acompanhado do aprendizado de uma matemática da ver-
gonha e da humilhação, quando é colocado para fora da loja porque 
não tem o dinheiro suficiente para pagar o que pegou ou solicitou, 
quando passa a vergonha e humilhação de apresentar ao caixa uma 
quantia de dinheiro que não soube bem contar. 

A criança nascida ou que vive em condição de rua, que não 
tem sequer pais com quem fazer o doloroso aprendizado da matemá-
tica da míngua, da carência, podemos dizer que conhece, desde muito 
cedo, a presença do nada. Sua vida parece girar em torno do número 
zero, ela vive praticamente zerada de tudo, de casa, de afeto, de prote-
ção, de cuidado, de alimentação, de dinheiro, de educação. E mesmo 
assim, nossas elites perpetraram um golpe de Estado para dar fim a 
programas sociais como o Fome Zero, pois a fome é a professora de 
matemática de muitas das nossas crianças, que escutam, desde quan-
do ainda estavam sendo geradas, que não há nada para comer. Nossas 
elites preferem o alimento zero, do que o Fome Zero. Para somarem 
fortunas incalculáveis, para reproduzirem as desigualdades sociais 
mais profundas, para multiplicarem suas fortunas, para nunca divi-
direm nada com ninguém, subtraem qualquer esperança de vida de 
milhares de crianças no país. O Estado que subtrai recursos da saúde, 
da educação, dos programas sociais, é o mesmo que multiplica os re-
cursos para pagamento de juros a banqueiros. 

A criança em situação de rua fará sua educação matemática 
contando as moedas que recebe no sinal de trânsito e o número de 
chutes e pontapés que leva da polícia ou de outras “pessoas de bem”. 
Aprenderá a calcular conferindo o produto do roubo que lhe permi-
tirá comprar o que comer, a cola para cheirar, o álcool ou crack que 
usará para, em delírio, suportar a barra da vida que leva. Sua mate-
mática se resumirá à adição e à subtração: subtrairá alguma coisa 

de alguém, somará o quanto subtraiu, para entregar a quantia que a  
libertará da fome e a mergulhará no vício, por algum tempo. Viverá 
uma matemática da precariedade e da incerteza. Poderá conseguir a 
quantia suficiente para levar o pão para seus irmãos, para entregar ao 
adulto que o explora, para evitar o espancamento e a sevícia que o es-
peram onde mora, engraxando sapatos ou mesmo se prostituindo. A 
prenderá, desde cedo, que vivemos em uma ordem social em que se 
briga, em que se luta, em que se mata em torno de números, de cifras, 
de quantias, por vezes, ridículas. Ao se tornarem mercadorias, sejam 
vendendo seus corpos ou sua força de trabalho, essas crianças fazem o 
aprendizado, estarrecedor, de que tudo nessa sociedade tem um pre-
ço, pode ser comprado, vendido, trocado, traficado. Aprenderá, sen-
do aviãozinho do tráfico de drogas, que o pó branco que transporta 
tem muito mais valor do que sua carne negra ou seu sangue vermelho 
tinto. Ficará por dentro da contabilidade do negócio, saberá manejar 
os dados diários da banca de bicho em que trabalha. Sem passar por 
nenhum banco escolar universitário, poderá até ganhar a alcunha de 
Contador. Enquanto o capitalista investe no banco, ele investe na ban-
ca, para poder bancar as despesas com a “mina” por quem está apai-
xonado ou para comprar aquele tênis e aquela jaqueta, aquela moto 
que finalmente o fará ser alguém, ser gente, ser visto, ser reconheci-
do. É preciso acumular para comprar o trêsoitão, para logo aprender 
a matemática do tráfico de armas, aprender os números que definem 
o calibre de cada uma, chamá-las por seu número, fará os cálculos de 
quantas balas é preciso para carregá-las, para realizar a tarefa de que 
foi incumbido. Se não morrer, e se tornar uma mera cifra nas estatísti-
cas criminais, terminará na prisão, tendo como identificação o núme-
ro do artigo do código penal que infringiu. Passará a ser o 121 ou o 33, 
nesse universo carcerário marcado pela multiplicação dos apenados e 
pela divisão de um espaço cada vez mais exíguo. Lá, todo dia passará 
pela contagem do número de detentos e presenciará a matemática da 
opressão, do abandono, da tortura e da morte. Ali só se fala de sub-
tração, de desaparecimento, enquanto muitos outros não param de 
chegar e se somar a massa de mortos-vivos, sepultados atrás daqueles 
muros. 

Como contextualizar o ensino da matemática, no Brasil, como 
romper com uma educação matemática alienada e alienadora, a ser-
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viço da reprodução de uma ordem social baseada no numérico, nas 
cifras, nos preços, nos dígitos, nas estatísticas, se não se atentar para 
essas outras formas de educação matemática que circulam no social, 
sem levar em conta a situação social, cultural e o contato inicial com 
essa linguagem daqueles a que se ensina? É preciso romper com a 
imagem homogênea e abstrata de aluno, é preciso conhecer a quem 
se ensina, investigar as matemáticas que vivenciam em seu cotidiano. 
É preciso levar em conta os usos concretos e cotidianos da linguagem 
matemática e de seus conceitos e signos. Ensinar matemática, como o 
ensino de qualquer linguagem, requer que se parta de como essa lin-
guagem é adquirida e é utilizada, concretamente, pelos seus pratican-
tes. Ensinar matemática, numa sociedade em que a maioria vivencia 
a situação do ter pouco, do ter menos, a situação de míngua, não deve 
se fazer da mesma forma como se faz numa sociedade do muito, do ter 
mais, em que a maioria vive numa situação de conforto. 

A matemática, como todo saber, pode ser tão crítica e questio-
nadora da realidade social, como costumam ser os saberes ligados às 
ciências sociais e humanas. As contas apresentadas pelo patrão difi-
cilmente coincidem com as feitas pelo trabalhador. O domínio da lin-
guagem matemática pode ser um fator de exploração e opressão. Que 
chances tem um trabalhador, que mal sabe somar, diante de um pa-
trão que adora multiplicar, que detesta dividir? Um trabalhador que 
não domina o sistema de pesos e medidas é lesado em cada operação 
que realiza no mercado e nem se dá conta. A empregada doméstica 
que só sabe contar nos dedos terá dificuldade em discutir suas contas 
com a patroa. Essas formas empíricas e cotidianas de cálculo devem 
ser ponto de partida para a educação matemática. Da mesma forma 
que o método Paulo Freire propõe que se parta das palavras que fazem 
parte da vida normal das pessoas para com elas gerar o letramento e a 
alfabetização, a educação matemática também pode partir dos núme-
ros geradores, daquelas quantidades e operações que fazem parte do 
dia a dia dos educandos. Ensinar pesquisando, ao mesmo tempo, as 
noções matemáticas de que já dispõem os alunos e como eles as concei-
tuam, visualizam e utilizam. 
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Introdução
Na América Latina, a Educação Matemática – vista como um 

campo de produção de conhecimento relacionado aos processos de 
ensino, aprendizagem, estudo e avaliação da matemática (acadêmica, 
cotidiana e escolar) – vem se consolidando progressivamente como 
disciplina. A dinâmica segundo a qual este processo tem se desenvol-
vido desperta, de forma cada vez maior, o interesse de pesquisadores 
na Educação Matemática. É assim que no Brasil, Espanha, Portugal 
e Venezuela – só para citar alguns países – se configuram espaços de-
dicados a examinar, em perspectiva histórica, o desenvolvimento da 
Educação Matemática, ao ponto de delinear com clareza uma área es-
pecífica de interesse investigativo comumente denominado História 
da Educação Matemática. O que se quer dizer com esta expressão é ob-
jeto de uma certa polêmica, que deu origem a tendências, não antagô-
nicas, mas sim complementares.

No caso específico da Venezuela, desde 1998 – conscientemen-
te – vem sendo efetivados esforços para realizar a Reconstrução His-
tórica da Educação Matemática no país. A data inicial desse processo 
situa-se em 1998, pois foi neste ano que se realizou naquele país sul-a-
mericano o III Congresso Ibero-Americano de Educação Matemática 
(III CIBEM), grande evento internacional dedicado à Educação Mate-
mática, quase um quarto de século após a Quarta Conferência Intera-
mericana de Educação Matemática (IV CIAEM) ter sido realizada em 
Caracas em 1975.

É importante ressaltar que, antes de 1998, alguns estudos his-
tóricos já haviam sido realizados, situados no que hoje é concebido 
como História da Educação Matemática. De fato, Freddy Mulino Be-
tancourt – que merece o mérito de ser o primeiro venezuelano a re-
alizar uma tese de doutorado cuja matéria corresponde ao campo da 
Educação Matemática – defendeu uma tese em que abordava o tema 
relacionado ao ensino da matemática na Venezuela durante os séculos 
18 e 19; uma década antes, José Alejandro Rodríguez, junto com uma 
equipe de colaboradores (1963), publicou o que foi considerada a pri-
meira investigação venezuelana no campo da Educação Matemática; 
e Mauricio Orellana publicou em 1980 seu estudo clássico intitulado 
Duas Décadas de Matemática na Venezuela.

No entanto, essas obras não estavam ligadas entre si e se deviam 

aos interesses pessoais de seus autores. É a partir do final da década de 
90 do século XX que, como resultado do surgimento de certos cenários 
de difusão, como o Congresso Venezuelano de Educação Matemática 
(COVEM), promovido pela Associação Venezuelana de Educação Ma-
temática (ASOVEMAT), a Educação Matemática começa a contar na 
Venezuela com uma comunidade de praticantes organizados.

Com base no exposto, faz sentido considerar, a respeito da 
Educação Matemática na Venezuela, o que Paola Valero (2009) levan-
tou em sua palestra plenária proferida no CERME 6, intitulada Educa-
ção matemática como uma rede de práticas sociais (publicado posterior-
mente em espanhol em Valero (2012)):

À medida que um campo acadêmico se desenvolve, a reflexão sobre seus pró-
prios resultados e processos torna-se um centro de atenção e investigação 
disciplinada. A crescente quantidade de artigos publicados e eventos reali-
zados que versam sobre a educação matemática, sua teoria, métodos e resul-
tados, exemplificam a necessidade que os pesquisadores têm de dar sentido 
à prática na qual se engajaram (VALERO, 2012, tradução livre de Fredy Gon-
zález)46

O principal objetivo do trabalho aqui relatado é definir pontos 
de referência que definem a trajetória dos estudos sobre a História da 
Educação Matemática na Venezuela (HEM-V), partindo do trabalho 
pioneiro realizado em 1974 por Freddy Mulino, e considerando que o 
HEM inclui as obras “nas quais se examina o processo de constituição 
da Educação Matemática como um campo disciplinar que possui espe-
cificidade própria” (Belisario e González, 2012).

46 Texto original: As academic fields advance, reflexivity on its own results and 
processes becomes a centre of attention and of disciplined inquiry. The growing 
amount of published papers and conference activities considering mathematics 
education, its theories, methods and results exemplify the need researchers have 
to make sense of the practice in which they are involved.
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Pontos de Referência para uma historiografia da 
Educação Matemática na Venezuela

Neste trabalho considera-se que o primeiro dos marcos que 
definem a trajetória dos estudos sobre a História da Educação Mate-
mática na Venezuela (HEM-V) é a tese de doutorado de Freddy Mulino 
Betancourt (1974), intitulada Desenvolvimento histórico da matemática 
educação na Venezuela durante os séculos XVIII e XIX, desenvolvida na 
The Faculty of the Graduate College da Oklahoma State University, 
sob a orientação de Gerald K. Goff. Numa obra – que permanece iné-
dita – Walter Beyer, cronista da ASOVEMAT (Associação Venezuelana 
de Educação Matemática), faz uma análise crítica dessa tese de Dou-
torado, que começa com uma referência ao conteúdo de cada um dos 
seus onze capítulos distribuídos em 137 páginas. No Quadro 1 está um 
extrato da descrição de Beyer (2017) do conteúdo da tese de doutorado 
de Mulino.

Capítulo Breve referência ao conteúdo

1

É dedicado a uma breve fundamentação histórica; 
indicar os objetivos do estudo, a metodologia 
aplicada; bem como indicar as limitações e 
organização do trabalho

2
Oferece uma descrição das instituições de ensino, 
presentes no que hoje é a Venezuela, durante o 
período colonial.

3

Realiza um estudo sobre o ensino da matemática a 
nível superior: nas cadeiras de filosofia, na Academia 
de Nicolás de Castro, na de Pires e na de Mires; bem 
como nas aulas do padre Andújar. Inclui-se a descrição 
dos manuais utilizados e dos temas estudados nas 
aulas de Nicolás de Castro e do Padre Andújar. Este 
capítulo também inclui uma visão geral dos fatos 
relacionados às tentativas de criar uma academia 
de matemática ou uma cadeira universitária nesta 
disciplina,

4

É dedicado ao livro do Coronel Gerónimo Capmany 
e Benito Bails, publicado em Madrid em 1772 e 
intitulado “Tratados de Mathematica, que para las 
escuelas establecidas en los regimientos de infantería, 
por particular encargo de su Inspector General el 
Excmo. Sor. Conde de O’Reilly, Teniente General de 
los Exercitos de S. M”. e “Comendador de Befayan 
en la Orden de Alcántara, han escrito…” As partes 
e conteúdos do livro são mencionados e alguns 
exemplos de seu conteúdo são fornecidos.
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Capítulo Breve referência ao conteúdo

5

Trata-se – como indica o título do mesmo – do período 
republicano. Este capítulo fornece uma visão geral dos 
eventos (na Europa e nas Américas) que precedem 
a Declaração de Independência, os eventos de 19 
de abril, bem como os eventos após a separação da 
Espanha.

6 Está centrado na Academia de Cajigal

7

Ele começa com um relato dos acontecimentos 
políticos do período pós-separação da Gran Colômbia, 
seguido por uma descrição da evolução educacional 
do país (criação de instituições de ensino, aumento 
de matrículas) em governos sucessivos (Páez, Vargas, 
Soublette); para então entrar na promulgação do 
Código de Instrução Pública de 1843, cujas quatorze 
(14) leis são citadas e brevemente comentadas.

8
Ele se concentra no período entre os anos de 1849 e 
1869, um período que é descrito como estagnação

9
É dedicado à consideração das duas décadas que 
decorrem entre os anos de 1869 a 1889

10
É totalmente dedicado ao Código de Instrução Pública 
de 1897

11 Inclui um resumo e algumas conclusões
Quadro 1 – Conteúdo da Tese de Doutorado de Freddy Mulino. 
Fonte: BEYER (2017; pp 274-281).

Depois da Tese de Doutorado de Mulino, o próximo marco 
na Historiografia da Educação Matemática na Venezuela é o livro de 
Mauricio Orellana Chacín, intitulado Duas décadas de matemática 
na Venezuela (ORELLANA, 1980). Ele, que é o primeiro venezuelano 
a obter o título de Matemático na Faculdade de Ciências da Universi-
dade Central da Venezuela, teve uma participação destacada em todos 
os eventos matemáticos da Venezuela durante as décadas entre 1960 
e 1980, e com seu livro tentou “contribuir para esclarecer o caminho 
percorrido pelo desenvolvimento matemático do país, estudando os 

problemas que afetaram esse desenvolvimento” (p. 7).
Depois da obra de Orellana, a próxima obra encontrada é a de 

Fredy González (1996), intitulada As Publicações Periódicas em Educa-
ção Matemática na Venezuela: notas para uma História. Neste traba-
lho, apresentado em 1994 na 1ª. Congresso Venezuelano de Educação 
Matemática e que permaneceu inédito até sua publicação, faz-se um 
giro histórico através das publicações relacionadas à Educação Mate-
mática que circularam na Venezuela nas décadas de 1960 a 1990. Vai 
desde o trabalho pioneiro dirigido pelo Professor José Alejandro Ro-
dríguez, publicado na Revista Educação (Ministério da Educação da 
Venezuela) em 1963, até a publicação oficial da Associação Venezuela-
na de Educação Matemática (ASOVEMAT) (Revista do Ensino de Ma-
temática); além disso, são mencionadas as publicações veiculadas em 
instituições como a Universidade de Oriente, a Universidade Nacional 
Experimental del Táchira, o Instituto Pedagógico de Barquisimeto, o 
Instituto Pedagógico de Maracay e a Sociedade Venezuelana de Mate-
mática (González, 1996).

Em 1998, durante o terceiro Congresso Ibero-americano de 
Educação Matemática (III CIBEM), Fredy González (1999) apresen-
tou o artigo intitulado Educação Matemática na Venezuela: notas para 
sua reconstrução histórica, cujo título já anunciava uma consciência 
incipiente sobre a necessidade de realizar outra pesquisa destinada 
a examinar a trajetória definida pelo desenvolvimento disciplinar 
da Educação Matemática na Venezuela e estabelecer os marcos mais 
importantes no processo de evolução histórica da comunidade vene-
zuelana de educadores matemáticos, para o que o autor  propõe uma 
periodização que inclui os seguintes marcos: 

(a) Gestação (período que se conclui com o Primeiro Encontro de Professores de 
Didática da Matemática em Instituições de Ensino Superior, organizado pelo 
CENAMEC); (b) Nascimento (período que termina com a constituição da ASO-
VEMAT); (c) desenvolvimento (período que termina com o II COVEM, Valência 
97); e, (d) período atual e futuro (período que se inicia com a conclusão do III CI-
BEM e o processo de desenvolvimento do PROVEDEM, Programa Venezuelano 
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de Doutorado em Educação Matemática) (GONZÁLEZ, 1999; p. 125).47

O trabalho de González (1999) encontra continuidade em dois 
artigos publicados por Walter Beyer (2001a, 2001b) na Revista Ensino 
de Matemática – editada pela ASOVEMAT – intitulado Passado, Pre-
sente e Futuro da Educação Matemática na Venezuela (Parte I e Parte II). 
A intenção de Beyer foi fazer uma relação histórica e uma análise do 
que o autor chama de Sistema Venezuelano de Educação Matemática 
(SEMV), composto por pós-graduações, pesquisas, publicações espe-
cializadas e eventos.

Depois da obra de Beyer, Hugo Parra, em uma edição da revista 
Enseñanza de la Matemática, de 2002, publicou sua obra intitulada Co-
munidade Acadêmica de Educação Matemática Venezuelana. Ideias para 
o debate, cujo objetivo foi apresentar à comunidade venezuelana de 
Educação Matemática algumas ideias a respeito de seu fortalecimen-
to, do ponto de vista quantitativo e qualitativo.

Posteriormente, Yolanda Serres (2004) publicou sua obra inti-
tulada Uma visão da comunidade venezuelana de Educação Matemática, 
que apresenta um panorama da produção científica da comunidade 
de Educação Matemática na Venezuela, levando em consideração pro-
gramas de pós-graduação, publicações e eventos acadêmicos especia-
lizados.

As três décadas decorridas desde a defesa da Tese de Doutora-
do de Mulino, em 1974, encerram-se com a conferência de abertura do 
Primeiro Encontro Nacional do Seminário Venezuelano de Educação 
Matemática na Educação Pré-escolar e Básica (SVEDUMA), realizado 
na Universidade de los Andes, Mérida, nos dias 2, 3, 4 e 5 de julho de 
2004. Nesta conferência, intitulada Prospectiva de la Educación Mate-
mática en Venezuela, Fredy González (2004) desenvolveu, entre outros, 
os seguintes temas: o caráter emergente da Educação Matemática 
como disciplina científica; o estado atual da Educação Matemática na 
Venezuela; Significado de Seminário Venezuelano de Educação Matemá-
tica – SVEDUMA – para o desenvolvimento da Educação Matemática 
na Venezuela; e Prospectiva da Educação Matemática na Venezuela: 

47 Essa foi uma primeira periodização da História da Educação Matemática na 
Venezuela. Posteriormente, outras foram propostas.

um exercício de imaginação otimista.
Três anos depois, durante 2007, três eventos importantes acon-

teceram na história da Educação Matemática na Venezuela: a XII 
Conferência Interamericana de Educação Matemática (XII CIAEM), 
entre 15 e 18 de julho de 2007 em Santiago de Querétaro (México); o 
Vigésimo Primeiro Encontro Latino-Americano de Matemática Edu-
cacional (Maracaibo, Zulia; julho de 2007) e o Sexto Congresso Vene-
zuelano de Educação Matemática (VI COVEM) (Maracay, outubro de 
2007). Em cada um desses eventos, González apresentou um trabalho 
relacionado à História da Educação Matemática na Venezuela; res-
pectivamente: Educação Matemática na Venezuela: avanços para sua 
reconstrução histórica; Avanços na consolidação da Educação Matemá-
tica como disciplina na Venezuela; e Educação Matemática na Venezuela: 
em busca de uma identidade própria; com este último, González (2007a) 
procurou revelar os assuntos de interesse investigativo dos membros 
da comunidade venezuelana de pesquisa em Educação Matemática, e 
sugeriu categorias emergentes para organizar a pesquisa venezuelana 
em Educação Matemática, bem como indicou as áreas que requerem 
mais investigação.

Além da conferência de encerramento no VI COVEM, Fredy 
González (2007b) apresentou a comunicação intitulada Indicadores 
de desenvolvimento da Educação Matemática como Disciplina Cientí-
fica na Venezuela: a contribuição do Núcleo de Pesquisa em Educação 
Matemática “Dr. Emilio Medina”, NIEM, da UPEL Maracay, através da 
qual relacionou as contribuições desta unidade de pesquisa à produ-
ção venezuelana de conhecimento em Educação Matemática. Com 
as obras expostas no VI COVEM (outubro 2007) se encerra mais uma 
fase desse roteiro.

O início de um novo trecho é marcado pela criação, no Vigési-
mo Segundo Encontro Latino-Americano de Matemática Educacional 
(RELME 22) – ocorrido na Cidade do México, de 1º a 4 de julho de 2008 
–, do Grupo de Discussão sobre História Social da Educação Matemática 
na América Latina (HISOEM-AL), cujo trabalho pretendeu contribuir 
para o aumento da consciência coletiva em relação ao desenvolvimen-
to histórico da Educação Matemática, como disciplina científica, na 
América Latina. (González, 2008a).

O Grupo HISOEM-AL foi ativado nos seguintes eventos: REL-
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ME 22 (México, DF; 2008); RELME 23 (Santo Domingo, República Do-
minicana; 2009); XIII Conferência Interamericana de Educação Mate-
mática (XIII CIAEM; Recife, Brasil; 2011); RELME 26 (Belo Horizonte, 
Brasil; 2012); e VII CIBEM (Montevidéu, Uruguai; 2013). Neste último, 
por iniciativa do Coordenador do Grupo, os temas debatidos incluí-
ram a História Social da Educação Matemática na Ibero-América (HI-
SOEM-IB), em que foram considerados os seguintes temas: Fatores 
condicionantes do desenvolvimento de a Educação Matemática como 
Disciplina Científica; Comunidades de Práticas de Educação Matemá-
tica na Ibero-América; e, Propostas Futuras para a Educação Matemá-
tica na América Latina. Além disso, em 2012 foi proposta e aceita pelos 
editores da Revista UNIÓN (órgão oficial da Federação Ibero-Ameri-
cana de Educação Matemática, FISEM) uma seção fixa intitulada, jus-
tamente, História Social da Educação Matemática na Ibero-América, 
inaugurada na 29ª edição (março de 2012) com o artigo do matemático 
cubano-argentino Juan Nápoles Valdés, intitulado Borges e a História 
da Matemática: o uso de recursos literários na formação de professores de 
matemática. Esta seção da UNION se manteve em vigor até 2014. Vale-
ria a pena ativá-la novamente.

Contribuições do HISOEM-AL à historiografia da 
Educação Matemática na Venezuela

As atividades do HISOEM-AL, e também, por um tempo, as 
da seção HISOEM-IB da Revista UNION, têm servido de contexto 
para a realização de diversos trabalhos sobre a História da Educação 
Matemática na Venezuela, entre os quais cabe destacar o Projeto de 
Pesquisa apresentado ao Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da 
Universidade Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), intitulado 
Educação Matemática na Venezuela: avanços para sua reconstrução his-
tórica, que serviu de marco para os seguintes estudos:

•    González (2009i), História da Educação Matemática na Vene-
zuela: fatos e protagonistas, cujo propósito é a identificação dos 
acontecimentos mais relevantes que marcaram o desenvolvi-
mento da Educação Matemática em nosso país, revelados a par-
tir da análise de conteúdo da transcrição de conversas mantidas 
com protagonistas contemporâneos desses eventos;
•    Malizia (2009), Fatores Condicionantes do Desenvolvimento da 

Educação Matemática como Campo Científico na Venezuela, cujo 
objetivo foi desvelar os fatores que condicionaram o processo de 
desenvolvimento da Educação Matemática na Venezuela;
•    Parra (2010), Educação Matemática. A sua presença e futuro 
na Universidade de Zulia, que “apresenta uma síntese do ensino 
desta disciplina na região de Zulia, particularmente no contex-
to da Universidade de Zulia, considerando quatro referências: o 
aspecto organizacional da comunidade de educadores matemá-
ticos, as atividades a ela relacionadas, os problemas matemáti-
cos educacionais que focalizaram o interesse dos protagonistas 
e, por fim, a forma de enfrentá-los”;
•    González (2012), Fontes para uma Reconstrução Histórica da 
Educação Matemática na Venezuela, que oferece uma amostra de 
fontes de diversas naturezas que podem ser utilizadas no pro-
cesso de Reconstrução Histórica da Educação Matemática na 
Venezuela. Esta amostra é composta por Memórias, Atas, Livros 
de Resumo e Relatórios de Eventos Acadêmicos; Insumos para a 
avaliação dos estudos de pós-graduação em educação matemáti-
ca na Venezuela; Documentos para uma historiografia da edu-
cação matemática na Venezuela; Pesquisa sobre livros didáticos 
usados   no ensino de matemática na Venezuela; Documentos re-
lacionados à pesquisa em educação matemática na Venezuela; 
Bibliografia Venezuelana em Educação Matemática; Boletins do 
Conselho de Administração da Associação Venezuelana de Edu-
cação Matemática (ASOVEMAT); e Obras Referidas à História 
da Matemática na Venezuela e no mundo.
•    González (2014a), Reconstrução histórica da educação mate-
mática na Venezuela: elementos para um equilíbrio, no qual são 
oferecidos elementos que servem de base para um equilíbrio do 
estado em que se situa o processo de reconstrução histórica da 
Educação Matemática na Venezuela. Adotando a visão sistêmi-
ca proposta por Walter Beyer (2001a), relata os trabalhos con-
cluídos, em andamento e projetados em relação aos programas 
de pós-graduação, eventos, publicações e pesquisas em Educa-
ção Matemática realizados neste país sul-americano. Além dis-
so, são feitas referências a trabalhos que consideram aspectos 
globais da Educação Matemática concebida como disciplina; e, 
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por fim, são oferecidas informações relacionadas ao processo de 
formação, desenvolvimento e consolidação do Grupo de Discus-
são sobre História Social da Educação Matemática na América 
Latina (GD HISOEM-AL).
•    González (2014 b), Educação Matemática na Venezuela: Sinais 
para sua Reconstrução Histórica, no qual se oferecem informações 
que servem de base à construção de uma visão panorâmica do de-
senvolvimento histórico da Educação Matemática na Venezuela.

Uma breve historiografia da formação de professores na 
Venezuela

Tendo em vista que o desenvolvimento de um campo científi-
co está diretamente relacionado à formação dos executores das prá-
ticas desse campo, nesta historiografia é necessário examinar obras 
que remetem à trajetória percorrida pelos processos de formação dos 
responsáveis pelo ensino de Matemática, isto é, a formação de profes-
sores, em geral, e a de professores de matemática, em particular. Por-
tanto, a questão da história da formação de professores na Venezuela 
será brevemente apresentada a seguir.

A preocupação com a educação em nosso país é antiga. O pró-
prio Libertador Simón Bolívar, em 1810, junto com Andrés Bello, reu-
niu-se em Londres com Joseph Lancaster e visitou as escolas de ensino 
mútuo fundadas por este educador. Posteriormente, em 1822, Francis-
co de Paula Santander ordenou a adoção do Método Lancaster nas es-
colas das principais cidades da Grande Colômbia (Bogotá, Caracas e 
Quito). Os prefeitos de outras cidades tiveram a responsabilidade de 
enviar uma pessoa que se destacasse pelo seu talento para estudar na 
mais próxima dessas escolas, com o compromisso de voltar à sua cida-
de de origem e compartilhar o que aprendeu.

Em 1824, foi fundada em Caracas a primeira escola onde o 
Método de Ensino Mútuo foi aplicado sob a direção de seu próprio 
criador, Joseph Lancaster, e em 1826 o Manual do Sistema de Ensino 
Mútuo Aplicado às Escolas Primárias de Crianças foi publicado em 
Bogotá. Em 1838, o General Carlos Soublette, como presidente da Re-
pública, decretou a criação da Direção Geral da Instrução Pública. Em 
sua oitava sessão de trabalho desta Diretoria, realizada em 30 de agos-
to de 1838, seu presidente, Dr. José María Vargas, propôs a criação de 
escolas normais estabelecendo que os formados nessas instituições 

ensinassem o que aprenderam em seus respectivos locais de origem. 
Implícito nessas iniciativas estava a intenção de satisfazer a necessi-
dade de formar pessoas que pudessem se dedicar ao ensino de outros.

No entanto, a principal virada na história da formação de pro-
fessores na Venezuela pode ser localizada em 27 de junho de 1870, quan-
do Antonio Guzmán Blanco, no exercício da Presidência da República, 
promulgou o Decreto do Ensino Público, Gratuito e Obrigatório, cujo 
impacto teve continuidade quando, em 1876, foi promulgado o decreto 
que estabelecia a criação das primeiras escolas normais venezuelanas 
em suas duas principais cidades (Caracas e Valência). Cinco anos depois, 
em 1881, foram criadas as de Cumaná, San Cristóbal e Barquisimeto.

A longa e variada história da formação dos professores vene-
zuelanos convergiu para 1936 quando, em 30 de setembro, o Presiden-
te da República da época, Eleazar López Contreras, decretou a criação 
do Instituto Pedagógico Nacional, concebido como uma escola supe-
rior normal com a finalidade de formar professores para a docência 
em escolas secundárias e normais, bem como de ajudar na formação 
de professores em serviço, e de oferecer cursos extraordinários de 
aperfeiçoamento docente. Dois anos depois, em 14 de agosto de 1938, 
foi fundada a Escola Normal Rural El Mácaro, voltada para a formação 
de professores do setor rural. Esta instituição, ao longo da sua existên-
cia, foi passando por várias transformações (Escola Agrícola, Centro 
de Formação de Professores de Educação Rural, Centro de Aperfeiço-
amento de Professores) até ser, em 1990, transformada em Instituto 
Pedagógico Rural.

Em 1950 foi criado o Instituto de Aperfeiçoamento Profissional 
da Docência, com o objetivo de formar profissionalmente as pessoas 
que atuavam como docentes no Ensino Fundamental sem a devida qua-
lificação para tal. Em 1964, somava-se à responsabilidade deste Insti-
tuto a de atender à profissionalização de professores de graduação que 
atuavam nas modalidades de Ensino Normal, Secundário e Técnico, 
responsabilidade compartilhada com o Instituto Pedagógico Nacional.

Em 1959, após a derrubada da ditadura de Marcos Pérez Jimé-
nez, foi fundado em Barquisimeto o segundo Instituto Pedagógico da 
Venezuela, com a finalidade de formar professores do ensino médio, 
técnico e normal. Posteriormente, em 21 de outubro de 1971, foi criado 
o Instituto Pedagógico Experimental Maturín. Seguiram-se o Institu-
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to Pedagógico Maracay, fundado em 11 de novembro de 1971, e o Insti-
tuto Pedagógico Miranda, fundado em 5 de outubro de 1976.

Em 1980 foi criado o subsistema de Educação Básica, gerando 
a necessidade de capacitação de professores para atendimento às es-
colas desse nível. Para fazer face a esta situação, foi implementado o 
Programa Experimental de Formação de Professores (PREXFORDO).

Em 1982 iniciou-se a criação da instituição em que se consagra-
ria a profissionalização do exercício docente e, portanto, a formação de 
professores. Foi nesse ano que começou a ser organizada a Universida-
de Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), criada em 1983 com o 
objetivo de formar profissionais docentes e especialistas na investiga-
ção de problemas que afetam a educação e a sociedade em geral. A base 
organizacional da UPEL era constituída pelos institutos pedagógicos 
existentes na época, os quais, em 1988, foram integrados para, juntos, 
constituir a recém-nascida Universidade dos Professores Venezuela-
nos. Além disso, entre 1990 e 1992 foram incorporados a essa universi-
dade os Institutos Pedagógicos Rurais que operam no Estado de Aragua 
(El Mácaro) e no Estado de Táchira (Rubio), bem como o Instituto Peda-
gógico Monsenhor Rafael Arias Blanco, subsidiado pelo Estado.

Destaca-se que, paralelamente a este percurso de formação que 
conduziu à criação da UPEL, nas universidades nacionais, autônomas 
e experimentais, nas respectivas Escolas ou Faculdades de Educação, 
também se formavam os chamados Licenciados em Educação.

Por fim, apesar de existirem inúmeros trabalhos relaciona-
dos à história da formação de professores na Venezuela, destacare-
mos os seguintes:

1. Formação inicial de professores na Venezuela (Luis Manuel 
Peñalver, 2018), que faz um tour pelos detalhes da formação de 
professores na Venezuela desde a época colonial até o advento 
do governo de Hugo Chávez.
2. Relatório sobre a formação inicial e contínua do professor 
de Matemática: Venezuela, apresentado em 2013 por Nelly León, 
Walter Beyer, Yolanda Serres e Martha Iglesias, que realizam 
um estado da arte na formação inicial de professores, relacio-
nando a origem e o histórico de evolução da formação de profes-
sores na Venezuela.

Conclusão
A linha de tempo da Historiografia da Educação Matemática na 

Venezuela começa com a Tese de Doutorado de Freddy Mulino (1974), 
da qual se inicia um período que se encerra com a Conferência Educa-
ção Matemática na Venezuela: em busca de uma identidade própria 
(VI COVEM, outubro 2007) e tem sua continuidade com a criação do 
Grupo HISOEM-AL na RELME 22 (México, 2008). Atualmente, a his-
toriografia da Educação Matemática venezuelana continua crescendo 
seguindo o projeto de Reconstrução Histórica da Educação Matemá-
tica na Venezuela, que se realiza no Centro de Pesquisa em Educação 
Matemática “Dr. Emilio Medina” (NIEM), da Universidade Pedagógi-
ca Experimental Libertador (Núcleo Maracay).
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Os editores deste livro solicitaram-me um texto revendo as 
produções publicadas nos livros resultantes dos Congressos Ibero-a-
mericanos de História da Educação Matemática, de modo a apresentar 
um panorama internacional das pesquisas em História da Educação 
Matemática (HEM). Sugeriram ainda que poderiam ser apresentadas 
análises sobre temas, metodologias, teorias, referências, tendências e 
ausências nas produções em HEM na Ibero-América.

Este tipo de trabalho não é novo. No Brasil, foram publicadas 
sistematizações das produções em Educação Matemática, nomea-
damente o trabalho de levantamento de temáticas desenvolvido por 
Iran Mendes e Carlos Farias (2015), e outro por Yohana Hoffmann e 
David Costa (2018), incidindo sobre alguns trabalhos apresentados 
em congressos sobre HEM. Estes textos de síntese são fundamentais 
e, eu próprio colaborei, no final dos anos 1990, num livro de síntese da 
investigação em Educação Matemática portuguesa da época (PONTE; 
MATOS; ABRANTES, 1998). O convite recordou-me também outros 
trabalhos de fôlego que procuraram sintetizar as produções de comu-
nidades internacionais de investigadores com o propósito de sugerir 
desenvolvimentos futuros. Talvez os mais citados sejam os balanços 
efetuados pelo International Group on the Psychology of Mathemati-
cal Education (PME), fundado em 1976 no ICME 3 de Karlsruhe e que, 
com alguma regularidade, elaborou obras de síntese dos trabalhos 
apresentados nos seus congressos. O primeiro foi editado por Pearla 
Nesher e Jeremy Kilpatrick (1990) e, quando o PME fez trinta anos e 
depois quarenta, dois outros livros foram publicados (GUTIÉRREZ; 
BOERO; 2006 e GUTIÉRREZ; LEDER; BOERO; 2016) atualizando esse 
primeiro trabalho. Todos incluem capítulos centrados em temáticas 
específicas, desenvolvidos por participantes assíduos dos PMEs e su-
jeitos a revisões exigentes.

Os Congressos Ibero-Americanos de História da Educação 
Matemática (CIHEM) iniciaram-se em 2011, num tempo em que, em 
diversos países, a pesquisa em HEM estava ainda a dar os primeiros 
passos. Nestes últimos dez anos a área cresceu, consolidaram-se con-
gressos regulares de âmbito mundial, desenvolveram-se projetos de 
cooperação internacional, surgiram os primeiros livros internacio-
nais e, sobretudo, nota-se o crescente interesse de muitos educadores 
matemáticos na incorporação do conhecimento sobre o passado nas 

suas pesquisas atuais (CLEMENTS, et al, 2016). Começa a não fazer 
sentido realizar um trabalho de fundo sobre temáticas de educação 
matemática sem falar do passado.

No espaço ibero-americano, que foi pioneiro destes movimen-
tos internacionais, assiste-se a um aprofundamento das abordagens 
teóricas, a um refinamento das metodologias e ao alargamento do 
âmbito das pesquisas. No entanto, se este capítulo não pode pretender 
emular os esforços de reflexão efetuados pelo grupo do PME que en-
volveram longas preparações na qual participaram dezenas de inves-
tigadores, uns escrevendo, outros revendo, o próprio convite indicia 
que talvez seja altura de, dez anos depois do primeiro evento, se desen-
volver um esforço coletivo para efetuar um trabalho de balanço dos 
CIHEM. No que diz respeito a este texto, procurarei avançar algumas 
ideias, distinguindo temáticas que possam apoiar esse trabalho de sis-
tematização futuro. Assim, para responder à solicitação dos organi-
zadores, efetuarei, em primeiro lugar, uma reflexão genérica sobre as 
edições do evento, após o que discutirei uma apreciação das diversas 
temáticas abordadas.

A fonte privilegiada destes dados são as atas (anais, memórias, 
…) de cada congresso (CARRILLO GALLEGO, et al; 2018; CHAQUIAM; 
MENDES; VALENTE; 2016; MATOS; SARAIVA: 2011; SCHUBRING; 
CHÁVEZ; GONZÁLEZ, 2020) completadas com os programas que, por 
vezes, contêm informações que não ficaram registadas naquelas pu-
blicações e que o leitor pode encontrar no final deste texto.48 Assim, 
foi possível detectar alterações de última hora quando conferencistas 
não puderam comparecer (problema que afetou os congressos de Be-
lém e de Bogotá), bem como duplicações na publicação de comunica-
ções. No congresso de 2015 em Belém, a maioria das plenárias foi publi-
cada no primeiro número da revista HISTEMAT. Foi também graças 
ao programa que conseguimos reconstruir parcialmente as atividades 
do congresso de Cancún, pois os organizadores optaram por não pu-
blicar as respectivas atas com a consequente perda dos textos enviados 
pelos participantes. No que diz respeito ao presente texto, essa lacuna 
produz algumas limitações na apreciação dos trabalhos apresentados 
em 2013, pois apenas restaram os resumos e não os textos completos. 

48  As atas e os programas estão disponíveis no Repositório Institucional da 
UFSC, https://repositorio.ufsc.br.
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Por vezes, o texto de algumas sessões plenárias foi publicado em revis-
tas da especialidade, que foram consultadas. No caso do congresso de 
2019 em Bogotá, apenas foram considerados os textos das respectivas 
comunicações e os resumos das sessões plenárias, pois a publicação 
dos textos completos destas últimas encontra-se atrasado.

Aspectos gerais
Os CIHEM iniciaram-se na Covilhã, em Portugal (2011), e con-

tinuaram em Cancún, no México (2013); Belém, no Brasil (2015); Múr-
cia, em Espanha (2017); e Bogotá, na Colômbia (2019). A intenção de 
proporcionar um espaço de intercâmbio no mundo ibero-americano 
foi um ponto forte de todas as comissões organizadoras, embora, na-
turalmente, cada uma destas edições tenha tido características pró-
prias. O âmbito atual destes congressos pode ser condensado em três 
objetivos:

• aprofundar o intercâmbio entre investigadores que se dedi-
cam à História da Educação Matemática nos países da América 
Latina, Portugal e Espanha;
• divulgar os resultados obtidos com pesquisas em História da 
Educação Matemática em diferentes países;
• promover a criação de grupos de trabalho internacionais, por 
meio de projetos coletivos de pesquisa.

A tabela 1 dá uma visão da distribuição das atividades que de-
correram em cada congresso, agrupadas segundo diversos tipos: as 
conferências plenárias (simultâneas ou não), os painéis ou mesas re-
dondas, as comunicações, os posters e outros eventos (exposições, lan-
çamentos de livros, filmes).

 

 
 
 
 

2011,  
Covilhã

2013,  
Cancún

2015,  
Belém

2017,  
Múrcia

2019,  
Bogotá Total

Plenárias
(Plen. 
simultâneas)

4 4 5
(7)

8 4
(11)

25
(18)

Painéis 4 4 1 1 2 12

Comunicações 53 57 127 36 52 325

Posters 8 - - 14 - 22

Outros 2 - - 4 2 6

Tabela 1. Frequência dos tipos de atividades nos CIHEM.49 
Fonte: próprio autor.

Os grandes momentos – plenárias e painéis
Os momentos da partilha por excelência entre investigado-

res são as conferências plenárias, ou plenárias simultâneas, que per-
mitem conhecer de um modo aprofundado temáticas, paradigmas 
e metodologias de outros colegas. Classifiquei os temas das sessões 
plenárias e das plenárias simultâneas em cinco grandes áreas do co-
nhecimento. Na primeira, a história da educação matemática (HEM), 
incluí todas as plenárias que se debruçaram sobre o passado do ensino 
e da aprendizagem da matemática, sobre o estudo histórico do campo 
da Educação Matemática, sobre as metodologias de investigação do 
tema, ou sobre os modos de integração do conhecimento do passado 
da matemática escolar nas aulas atuais. Este primeiro tema agrega 
pois o que poderá considerar o núcleo central do conhecimento em 
história da educação matemática.

Existem também plenárias que, a meu ver, se situam fora desta 
área. Em primeiro lugar as sobre educação matemática (EM). Incluí 
aqui as sessões centradas em problemáticas atuais de ensino e apren-
dizagem, e, em segundo, a história da matemática (HM) e a aplicação 
da história da matemática no ensino da matemática (HPM). Estas 
duas áreas são campos bem consolidados, mas distintos do primeiro. 
Existiu ainda uma plenária sobre história da educação (HE). A tabela 2 

49  Dados recolhidos a partir das atas e dos programas. É provável que tenha 
ocorrido uma alteração numa sessão plenária de 2015 e em diversas plenárias 
de 2019.
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sintetiza a distribuição das 43 sessões plenárias segundo estes temas.

2011 2013 2015 2017 2019 Total

HEM 3 4 9 6 7 29

EM 0 0 1 0 0 1

HM+ 
HPM

1 0 2 1 8 12

HE 0 0 0 1 0 1

Total 4 4 12 8 15 43

Tabela 2. Temas das sessões plenárias e das plenárias simultâneas nos CIHEM. 
Fonte: próprio autor.

Naturalmente, a maior parte delas (29) debruçaram-se sobre 
temas relacionados com o passado do ensino e da aprendizagem da 
matemática. Foram abordados assuntos como a formação de profes-
sores e o seu conhecimento profissional, manuais escolares, experi-
ências pedagógicas, métodos de ensino e tópicos curriculares espe-
cíficos. Quase todos estes conferencistas abordaram essencialmente 
questões do passado dos seus próprios países. Existem três exceções, 
duas que abordaram o percurso internacional do nascimento do cam-
po Educação Matemática e uma outra que sistematizou o nascimento 
deste campo no seu país. Uma outra plenária, embora centrada na his-
tória da matemática, apresenta alguns elementos para uma história 
da Educação Matemática na América Latina.

As plenárias abordaram também outras temáticas. Uma, en-
quadrada na história da educação (HE), permitiu uma visão teórica 
sobre a constituição das disciplinas escolares. Algumas plenárias de-
dicaram-se a temas periféricos ao tema do congresso. Seis abordaram 
temas de história da matemática não relacionados com o ensino (HM), 
e, outras seis, o seu uso em aulas de matemática (HPM).

Também assumem especial destaque os painéis (mesas re-
dondas, …), especialmente os que possibilitam o confronto entre di-
ferentes perspectivas, sejam elas sobre paradigmas, metodologias 
alternativas, ou simplesmente, pontos de vista sobre como abordar 
problemáticas transversais e que, para isso, recorrem a especialistas 
de diferentes países. Os dois primeiros encontros recorreram bastante 

a esta modalidade que assumiu menos relevo nos seguintes. Neste tipo 
de atividade, o papel do moderador é fundamental, especialmente na 
fase anterior ao encontro, quando estabelece com os participantes as 
questões a abordar.

De entre os temas tratados, todos eles claramente no campo da 
HEM, destacam-se, em primeiro lugar, os dois painéis de 2011 procuran-
do delimitar o campo da HEM estabelecendo as suas relações com a his-
tória da matemática, a educação matemática e a história da educação. 
Procurando ainda refletir sobre direções de pesquisa, em 2013 e 2019 
foram realizados dois painéis prospectivos da investigação em HEM. 
As opções metodológicas, incluindo um debate sobre a organização de 
arquivos, também foram discutidas em 2011, 2017 e 2019. Outros temas 
foram também abordados, nomeadamente, o estudo do currículo, dos 
livros didáticos, e como realizar o estudo dos anos iniciais. A formação 
de professores, refletindo especialmente sobre os modos de aplicar a 
pesquisa nos tempos atuais, foi abordada em 2013 e 2015.

Delimitando uma História da Educação Matemática
As comunicações e os posters permitem-nos conhecer em deta-

lhe o que se vai investigando e obter um retrato fino das tendências de 
pesquisa no mundo ibero-americano, pois são muitas vezes produto do 
trabalho de equipes de investigação, ou resultantes de projetos de mes-
trado ou doutoramento. Discutirei apenas as comunicações, pois a in-
formação sobre os posteres é mais escassa e pouco altera os resultados.

Dada a dimensão esperada para este texto, não é possível efetu-
ar uma análise fina, trabalho a trabalho, sistematizando as diferentes 
contribuições e sugerindo investigações futuras. Esse será um traba-
lho de maior fôlego a ser efetuado por uma equipe alargada. Limitar-
-me-ei, assim, a apontar temáticas recorrentes e sua distribuição pelos 
cinco eventos.

Em primeiro lugar, interroguei os trabalhos, procurando co-
nhecer em que medida eles pesquisavam efetivamente o passado do 
ensino e da aprendizagem da matemática, ou se o seu centro estaria 
em áreas periféricas, nomeadamente nas detectadas na secção ante-
rior durante a sistematização dos temas das sessões plenárias. Quan-
to às comunicações que se enquadravam em mais do que uma área, 
integrei-as na que entendi ser a dominante. Devo alertar o leitor que 
esta classificação foi efetuada por mim, com toda a subjetividade que 
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isso implica, por vezes a partir de elementos escassos (como no caso 
de Cacún), e portanto devemos assumir alguma margem de erro. No 
entanto, as tendências gerais podem ser inferidas.

A tabela 3 mostra a frequência dos diferentes temas nos cinco 
congressos. Naturalmente, as comunicações sobre HEM estão pre-
sentes em percentagens maioritárias em cada congresso. No entan-
to, alguns apresentam percentagens significativas de apresentações 
em EM, em particular no congresso de Bogotá, em 2019, e, em menor 
grau, no de Cancún, em 2013. Os outros dois temas periféricos (HM e 
HPM) foram abordados por um número expressivo de participantes 
nos mesmos congressos.

Congresso 2011
Covilhã

2013
Cacún

2015
Belém

2017
Múrcia

2019
Bogotá Total

Tema n % n % n % n % n % n

HEM 48 87 42 74 117 92 31 76 32 62 270

EM 2 4 8 14 3 2 3 7 8 15 24

HM+HPM 3 5 7 12 7 6 2 5 12 23 31

Total 53 96 57 100 127 100 36 88 52 100 325

Tabela 3. Frequência dos temas das comunicações por congresso em valor absoluto e 
em percentagem. 
Fonte: próprio autor.

Naturalmente, algumas comunicações sobre HEM integra-
ram uma discussão sobre os problemas atuais do ensino e da apren-
dizagem da matemática, mas nenhum dos 24 textos classificados aqui 
como de Educação Matemática (EM) incluiu abordagens históricas e 
este foi o critério determinante para as distinguir das primeiras. Estes 
trabalhos centram-se na época atual ou, eventualmente, sobre temá-
ticas sem referência a qualquer dimensão temporal, tratando, antes, 
de processos inovadores de ensino, de estudos sobre aprendizagens, 
ou de questões de política educacional. Embora a seleção e revisão dos 
textos devesse ser efetuada pelos membros da Comissão Científica dos 
encontros, a Comissão Organizadora tem alguma latitude na organi-
zação deste processo. Observando com atenção, nota-se que 15% das 
comunicações aceites em Bogotá e 14% em Cancún eram, na minha 
opinião, sobre EM e não sobre HEM, indiciando alguma dificuldade 
dos seus autores, dos revisores ou das Comissões Organizadoras em 

distinguir os dois campos.
Conforme argumentei noutro texto (MATOS, 2020), enten-

do que a pesquisa em HEM é fundamental para a própria EM, e que 
o percurso profissional de boa parte dos seus praticantes a enquadra 
no âmbito da Educação Matemática e não em história da matemática 
ou história da educação. No entanto, considerando as percentagens de 
comunicações sobre EM expressas na tabela 2, talvez esteja na altura 
de aprofundarmos o que qualifica um estudo como histórico. Os obje-
tivos propostos e a metodologia utilizada certamente serão relevantes 
e precisamente eles justificam a minha opinião de que se tratam de es-
tudos sobre EM e não de HEM.

Mas também se torna necessário um consenso sobre quanto 
tempo deverá decorrer até que algo seja passível de investigação his-
tórica, pois, caso não exista esse consenso, e como todos os estudos 
se baseiam em algo que já aconteceu, qualquer investigador poderia 
argumentar que o seu trabalho é histórico. Num debate durante o 
primeiro CIHEM, em 2011, Luís Rico, discordando da qualificação de 
histórico atribuída à maioria dos trabalhos apresentados, propunha 
que deveria decorrer pelo menos um século para se ganhar um distan-
ciamento adequado que permitisse a pesquisa histórica. Este período 
parece-me exagerado e não está de acordo com a prática dos historia-
dores. Mas, no extremo oposto, tenho muita relutância em qualificar 
como históricos trabalhos que, embora na tabela 2 estejam categori-
zados como HEM, abordam um período que se inicia já neste milénio.

Existe ainda um outro problema. Quase um quarto das comu-
nicações apresentadas em Bogotá (2019), 12 no total, incidiram sobre 
HM e HPM. Nos outros congressos estas duas temáticas também esti-
veram presentes, mas em percentagens menores. Classifiquei na pri-
meira categoria quatro trabalhos que analisavam eventos do passado 
do conhecimento matemático sem qualquer referência à escola. Se é 
verdade que por vezes na génese daquele conhecimento está um uso 
escolar (MATOS, 2006), sendo, portanto, nalguns casos, difícil fazer 
uma distinção nítida entre HM e HEM, estas comunicações não esta-
beleciam qualquer relação com a escola ou com o saber escolar.

Oito comunicações de Bogotá incidiam sobre o uso da história 
de matemática em aula (HPM). Internacionalmente conhecida como 
History and Pedagogy of Mathematics, trata-se de uma área desenvolvi-
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da desde os anos 1970 (FAUVEL; VAN MAANEN; 2002) e com bastante 
tradição no Brasil, na qual se discutem métodos e materiais para, re-
correndo a materiais do passado da matemática, melhorar o ensino e 
a aprendizagem desta ciência. No entanto, todas estas comunicações 
recorriam a elementos do saber matemático académico, envolvendo, 
por vezes, matemáticos de renome, mas não tentavam integrar o pas-
sado da matemática escolar no ensino contemporâneo.

À medida que o campo HEM se for consolidando (produções, 
equipes de investigação e reconhecimento institucional), é provável 
que estas três áreas que lhe estão próximas, mas que são distintas 
(EM, HM e HPM), continuem a ter uma presença residual nos encon-
tros ibero-americanos. A sua expressividade em Bogotá, no entanto, 
indicia alguma hesitação dos revisores ou da Comissão Organizadora 
quanto à delimitação dos campos, conduzindo a que apenas três quin-
tos dos trabalhos apresentados fossem efetivamente sobre HEM.

De modo a obter uma visão da penetração do campo nos diver-
sos países, contabilizei os países de origem das comunicações sobre 
HEM e o resultado é apresentado na tabela 4.

2011 2013 2015 2017 2019 Total

Brasil 37 30 112 20 22 221

Portugal 7 4 4 3 1 19

Espanha 2 2 1 8 2 15

Colômbia 0 1 0 0 6 7

México 0 5 0 0 0 5

Costa Rica 1 0 0 0 0 1

Mistos 1 0 0 0 1 2

Total 48 42 117 31 32 270

Tabela 4. Países de origem das comunicações sobre HEM, por congresso. 
Fonte: próprio autor.

A tabela 4 revela grandes assimetrias nos países de origem dos 
participantes que apresentaram comunicações sobre HEM. Essas as-
simetrias permanecem se o leitor se dispuser a calcular o número de 
comunicações per capita. Não podemos, naturalmente, considerar 
estes números como espelhando o interesse do tema em cada país, 

pois apenas temos um registo dos que efetivamente se deslocaram aos 
congressos para apresentar os seus trabalhos. São, de qualquer modo, 
uma indicação de que o tema tem bastante relevância no Brasil, em 
Portugal e em Espanha, o que não acontece nos restantes países da 
América Latina.

Metodologia para estudo das comunicações em HEM
O passo seguinte foi o estudo dos temas abordados pelas 270 co-

municações centradas em HEM que identificámos na secção anterior, 
o que nos permitiu obter um panorama dos pontos focais dos inves-
tigadores ibero-americanos. Antes de entrar na apresentação dos re-
sultados da sua análise, impõe-se fornecer ao leitor elementos para a 
compreensão da metodologia utilizada, que, dadas as limitações deste 
trabalho, embora inspirada em abordagens interpretativas, vai assu-
mir uma forma essencialmente quantitativa.

Baseado em McCulloch (2004) e em Bogdan e Biklen (1999), 
efetuei primeiramente uma leitura vertical dos títulos e resumos das 
comunicações, o que me permitiu elaborar uma lista de categorias, 
sendo associada pelo menos uma categoria a cada texto. Cada traba-
lho pode assim figurar em mais de uma categoria.

Este foi um processo lento que exigiu frequentemente a leitu-
ra e re-leitura dos textos das comunicações e que decorreu quase em 
simultâneo com a leitura horizontal de todas as instâncias de cada 
categoria, buscando uma consistência e uma definição operacional 
clara para cada uma delas. Durante este processo, novas categorias 
foram acrescentadas, o que exigiu releituras de textos já estudados. 
Frequentemente, o título e o resumo já permitiam uma classificação 
com um razoável grau de certeza, por exemplo, quando o título referia 
que tinha sido estudado um determinado tópico curricular ou quando 
mencionava a formação de professores. Mas a atribuição de outras ca-
tegorias, por exemplo, as que envolviam metodologias ou paradigmas 
específicos, exigia uma efetiva leitura do texto, pois esse tema pode-
ria não estar explicitamente abordado nem no título, nem no resumo. 
Este procedimento de interação cíclica com o corpus produziu 30 cate-
gorias, no passo seguinte condensadas em seis meta-categorias: “Mé-
todos e Paradigmas”, “Âmbito”, “Temas”, “Nível Curricular”, “Grau 
de Ensino”, e “Tópico Curricular”.

Como em todos os trabalhos interpretativos, tratou-se de um 
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processo idiossincrático, naturalmente balizado pela minha própria 
sensibilidade e pelas limitações do material consultado. É possível que 
não tenha conseguido detectar completamente o âmbito de cada tra-
balho, e, consequentemente, as frequências de cada categoria podem 
estar sub-avaliadas. Na meta-categoria “métodos e paradigmas”, no 
caso de categorias específicas como “história oral” ou “história cultu-
ral”, apenas considerei os textos que explicitamente faziam referência 
a esse paradigma. Globalmente, o leitor poderá assumir que os núme-
ros que indico neste texto constituem limites inferiores da frequência 
das diferentes categorias.

Métodos e paradigmas
Como o nome indica, a meta-categoria de “métodos e para-

digmas” engloba seis categorias que se relacionam com metodologias 
para o estudo histórico do ensino e da aprendizagem da matemática 
com paradigmas específicos. Não se trata aqui de métodos de ensino, 
mas de métodos de investigação. Incluí aqui seis categorias que me pa-
receram as mais relevantes, embora seja possível detectar a utilização 
de outros paradigmas que não considerei.

Duas categorias, “metodologia de investigação” e “estudos de 
caso” são razoavelmente claras. Em “meta-análise” foram incluídas as 
comunicações que realizaram uma síntese de estudos publicados, usu-
almente noutros congressos. O presente texto é um exemplo de uma 
meta-análise. Outras duas categorias, “história cultural” e “história 
oral” incluem os trabalhos que explicitamente se vincularam a cada 
um destes paradigmas. Finalmente, “intervenção atual” identifica 
textos que relatam a aplicação da investigação em HEM na atualidade, 
normalmente na formação de professores. A distribuição das respeti-
vas frequências encontra-se na tabela 5.

Congresso 
Métodos e
paradigmas

2011 
Covilhã

2013 
Cancún

2015 
Belém

2017 
Múrcia

2019
Bogotá Total % 

(n= 270)

Metodologia 
de 
investigação

4 5 3 2 1 15 6

Meta-análise 1 0 3 2 1 7 3

Estudos 
de Caso

10 2 43 4 4 63 23

História 
Cultural

9 1 20 8 5 43 16

História
Oral

5 2 22 0 1 30 11

Intervenção
atual

1 2 0 2 1 6 2

Tabela 5. Frequência da meta-categoria “métodos e paradigmas” das comunicações sobre 
HEM, por congresso. 
Fonte: próprio autor.

Passando agora a uma reflexão sobre cada categoria, a reflexão 
teórica sobre “metodologias de investigação” apropriadas à pesquisa 
histórica em educação matemática e os textos de balanço de pesquisas 
anteriores (“meta-análise”, isto é, análise de análises) não têm mereci-
do muita atenção com apenas 6% e 2% dos trabalhos, respetivamente.

Muitos trabalhos, essencialmente em 2011 (um quinto das 
comunicações) e 2015 (um terço), realizaram “estudos de caso” de 
escolas, universidades, projetos ou pessoas. O tema “história oral” 
apresenta ainda uma maior concentração, tendo dois terços dos seus 
trabalhos sido publicados em 2015. Quanto à “história cultural”, a sua 
distribuição é razoavelmente uniforme ao longo dos congressos. Es-
tas duas últimas categorias incluem trabalhos bem fundamentados 
teoricamente, com uma boa parte empírica, o que lhes permite apre-
sentar conclusões sólidas. Como referi, estas duas categorias podem 
estar sub-avaliadas, o que, afetando as percentagens globais, não deve 
alterar a comparação percentual entre congressos. 

Finalmente, apenas uma percentagem residual de trabalhos 
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refletiu sobre os modos de aplicação do conhecimento em HEM na 
atualidade, quase todos na formação de professores.

Âmbito
Na meta-categoria “âmbito” foram incluídas categorias cujas 

temáticas, embora apresentando percentagens residuais, merecem 
destaque: as que se debruçam sobre instituições e pessoas e as que es-
tudam o passado do campo de Educação Matemática. As respetivas 
frequências são apresentadas na tabela 6.

Congresso 
Âmbito

2011 
Covilhã

2013 
Cancún

2015 
Belém

2017 
Múrcia

2019 
Bogotá Total

%  
n= 
270)

Instituições 6 2 8 2 1 19 7

Pessoal 3 1 2 1 1 8 3

Educação
Matemática

2 4 8 3 3 20 7

Tabela 6. Frequência da meta-categoria “âmbito” nas comunicações sobre HEM, por 
congresso. 
Fonte: próprio autor.

A categoria “instituições” é composta por estudos de caso so-
bre estabelecimentos, normalmente de formação de professores, dis-
cutindo a sua génese, as reformas, os modos como se foram adaptando 
às mudanças de contexto, com especial foco na disciplina de matemá-
tica e do seu ensino, e teve especial presença em 2011 (um oitavo das 
comunicações). O estudo da influência das propostas de educadores 
específicos, constitui o grosso dos estudos incluídos em “pessoal”.

De especial relevância são os trabalhos analisando a génese e o 
desenvolvimento do campo académico “Educação Matemática”. Este 
tópico, sendo diferente do estudo histórico dos problemas do ensino 
e da aprendizagem da matemática, partilha com ele problemáticas, 
correntes de pensamento, atores e fontes primárias, entre outros, e o 
seu estudo seria impossível sem o conhecimento do passado escolar da 
matemática. Trata-se pois de uma área que incluo na HEM e que me 
parece de muita relevância, em particular, tendo em conta que muitos 
dos investigadores em HEM são educadores matemáticos actuando 
em instituições de formação de professores e poderiam (deveriam?), 
portanto, estudar o passado da sua própria área.

Temas
Agrupei na meta-categoria “temas” um conjunto de grandes 

assuntos abordados nos CIHEMs, cujas frequências se encontram 
apresentadas na tabela 7. O primeiro agrega um pequeno mas signi-
ficativo grupo de textos que fazem a ligação entre a HEM e a “Etno-
matemática”, e que alarga o âmbito do conceito usual de matemática 
escolar.

2011 
Covilhã

2013 
Cancún

2015  
Belém

2017 
Múrcia

2019  
Bogotá Total

% 
(n= 
270)

Etnomatemática 2 0 2 0 0 4 1

Matemática
Moderna

20 4 13 6 9 52 19

Escola Nova 4 4 11 1 2 22 8

Circulação 3 4 10 3 5 25 9

Currículo 28 19 61 15 15 138 51

Tabela 7. Frequência da meta-categoria “temas” nas comunicações sobre HEM, por con-
gresso. 
Fonte: próprio autor.

Dois outros temas têm uma presença constante. O primeiro, o 
movimento curricular da “Matemática Moderna” da segunda meta-
de do século XX, constituiu uma fonte regular de trabalhos presente 
em todos os encontros. O segundo, a corrente da “Escola Nova”, onde 
incluí também referências à escola intuitiva, surge também mencio-
nada em comunicações. A deteção da presença desta última nos traba-
lhos propostos revelou-se, no entanto, mais difícil, pois poucos auto-
res explicitaram claramente que os seus trabalhos contribuíam para 
o conhecimento deste movimento, condição que estabeleci para a in-
clusão nesta categoria. Suspeito que um critério mais amplo revelasse 
frequências superiores de estudos sobre o movimento da Escola Nova.

O tema “circulação” diz respeito ao movimento das ideias, 
pessoas e materiais entre países, continentes, ou regiões e foi explici-
tamente estudado por uma percentagem razoável de trabalhos. Estes 
três assuntos, Matemática Moderna, Escola Nova e circulação, são even-
tos transversais aos diversos países, adequam-se bem à natureza inter-
nacional dos CIHEMs, e podem inclusivamente estar na base de projetos 
regionais comparativos, como já ocorreu no espaço ibero-americano.



182 183

O último tema, “currículo”, constitui-se como tópico muito re-
levante em quase todos os encontros e será objeto de uma discussão 
específica nas secções seguintes.

Nível curricular
Um número considerável de comunicações, mais de metade, 

podem ser classificadas como estudos históricos curriculares, certa-
mente o tópico dominante nos encontros. Entendo aqui por “currícu-
lo”, a visão alargada de Pacheco (2001), que inclui diversos níveis de 
decisão curricular envolvendo vários tipos de instituição, situadas em 
contextos distintos e múltiplos participantes. Estes níveis de decisão 
curricular (expressão retirada de Gimeno, 2000) abrangem os nor-
mativos legais, os livros de texto, as intervenções dos professores, a 
aprendizagem dos alunos e a avaliação. Esta distinção entre os dife-
rentes níveis inspirou as categorias que incluí nesta meta-categoria. 
A tabela 8 retoma o tema “currículo” que já tinha sido apresentado na 
tabela 7 com o objetivo de quantificar a presença do tema nos diversos 
congressos.

Congresso 
Nível curricular

2011 
Covilhã

2013 
Cancún

2015  
Belém

2017 
Múrcia

2019 
Bogotá Total % 

(n= 270)

Currículo 1 28 19 61 15 15 138 51

Livros de texto 11 0 24 10 6 51 19

Revista 0 2 11 1 3 17 6

Metodologias 
de ensino

9 7 17 5 3 41 15

Práticas 
awde ensino

2 0 2 2 2 8 3

Avaliação 2 3 4 0 0 9 3

Tabela 8. Frequência da meta-categoria “nível curricular” nas comunicações sobre HEM, 
por congresso. 
Fonte: próprio autor. 
Nota1. Linha já incluída na tabela 7.

A tabela 8 inclui mais cinco categorias: as primeiras, “livros de 
texto” e “revistas”, identificam dois tipos de fontes que condicionam 
o conhecimento profissional docente bem como o currículo efetivado 
em aula e, nalguns casos influenciam mesmo os próprios programas. 
Um número expressivo de trabalhos (um quinto) debruçou-se sobre 

livros de texto. A maior parte aplica uma análise de conteúdo genéri-
ca, mas alguns deles explicitam modelos específicos: uma análise de 
conteúdo adaptada ao estudo deste tipo de fonte ou a hermenêutica 
de profundidade. A especificidade deste material e a sua importância 
curricular talvez justifique um debate num próximo CIHEM sobre as 
problemáticas e os métodos de investigação sobre este tema.

Frequente foi também o estudo de propostas de “metodologias 
de ensino” (um sexto), embora, tal como noutras categorias, se possa 
argumentar que os processos de ensino estão presentes num número 
mais significativo de comunicações não detetado neste trabalho. Tam-
bém foram estudadas as “práticas de ensino” do passado, mas o seu 
reduzido número espelha a dificuldade de investigação do tema. Fi-
nalmente, alguns trabalhos estudaram procedimentos de “avaliação”, 
em especial, exames. 

Recordo ao leitor que as categorias referidas neste texto não 
são disjuntas, isto é, é possível que uma comunicação tenha sido clas-
sificada em mais do que uma categoria. No entanto, nesta meta-cate-
goria em particular, o pressuposto de que as cinco últimas categorias 
estão necessariamente contabilizadas na primeira, “currículo”, não 
deve ser assumido, pois, por exemplo, um trabalho que se debruça 
sobre as políticas editoriais associadas ao livro escolar não pretende 
efetuar um estudo curricular e portanto não foi contabilizado na ca-
tegoria “currículo”.

Grau de ensino
A meta-categoria “grau de ensino” discrimina as comunica-

ções sobre HEM consoante os diferentes sub-sistemas de ensino. In-
tegra cinco categorias: o “primário” — designação antiga para o pri-
meiro grau de formação escolar —, o “secundário” — situado entre 
o primário e o superior —, o “profissional” — que engloba as escolas 
de formação para uma profissão —, o “superior” — compreendendo 
as universidades ou os institutos politécnicos. A última categoria, a 
“formação de professores” é de natureza diferente, pois, embora a for-
mação inicial constitua um grau de ensino frequentemente (mas nem 
sempre) associada a uma instituição de ensino superior, a formação 
contínua (atualização docente, …) não o é. As problemáticas estão, no 
entanto, relacionadas e por isso nela incluí todos os trabalhos sobre a 
formação docente. Assim, ela agrega as comunicações que abordaram 
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a formação inicial ou a formação contínua de professores. A tabela 9 
discrimina as frequências destas categorias ao longo dos congressos.

2011 
Covilhã

2013 
Cancún

2015 
Belém

2017 
Múrcia

2019 
Bogotá Total

% 
(n= 
270)

Primário 11 11 24 7 6 59 22

Secundário 7 4 4 1 2 18 7

Profissional 0 0 3 3 0 6 2

Superior 4 4 7 0 3 18 7

Formação de 
professores

14 8 37 9 9 77 29

Tabela 9. Frequência da meta-categoria “grau de ensino” nas comunicações sobre HEM, 
por congresso. 
Fonte: próprio autor.

Constatamos que um quinto dos trabalhos estudaram a ma-
temática no ensino primário, tendo os três graus de ensino seguintes 
sido menos investigados.

Um terço das comunicações de quase todos os congressos, à ex-
cepção do de 2013 (um quinto), aborda a “formação de professores”. 
Este grupo de comunicações utilizou frequentemente a metodologia 
de estudo de caso. Uma comparação entre a prevalência dos estudos 
de caso na “formação de professores” e nas comunicações do grupo 
HEM mostra que mais de um terço (38%) dos trabalhos de formação 
de professores recorreram a estudos de caso, proporção superior à dos 
estudos de caso no conjunto das comunicações em HEM (23%).

Tópico curricular
A última meta-categoria discrimina as comunicações em HEM 

consoante o tópico curricular que abordaram. A tabela 10 apresenta 
os resultados.

2011  
Covilhã

2013 
Cancún

2015 
Belém

2017 
Múrcia

2019 
Bogotá Total

% 
(n= 
270)

Aritmética 7 6 16 5 4 38 14

Frações 0 0 1 1 0 2 1

Geometria 3 2 8 0 3 16 6

Álgebra 1 1 1 0 1 4 1

Desenho 0 3 4 1 0 8 3

Outros tópicos 4 1 4 0 3 12 4

Tabela 10. Frequência da meta-categoria “tópico curricular” nas comunicações sobre HEM, 
por congresso. 
Fonte: próprio autor.

A prevalência de estudos sobre o ensino primário que cons-
tatámos na tabela 9 é consistente com o número de trabalhos que se 
dedicaram à aritmética com a geometria em segundo lugar nas pre-
ferências. Os restantes tópicos assumem uma presença residual. Não 
foram tratados apenas temas elementares. Algumas comunicações de-
bruçaram-se sobre o ensino de tópicos de análise e geometria no nível 
do ensino secundário. Um pequeno grupo de trabalhos estudou o pas-
sado da disciplina de Desenho, tópico que nos programas é frequente-
mente associado à geometria.

Concluindo
Dez anos após o início dos CIHEM, já podemos ter uma visão 

preliminar do modo como se vem vindo a constituir (ou não) uma 
comunidade ibero-americana em torno do estudo dos problemas his-
tóricos do ensino e aprendizagem da matemática. Segundo a minha 
visão, necessariamente parcial, o seu ponto forte reside em se ter 
consolidado como (mais um) espaço de partilha desta comunidade. O 
cuidado posto na organização das suas sessões plenárias e dos painéis 
tem sido fundamental para possibilitar a circulação de ideias e con-
fronto de perspectivas, bases para a vitalidade de uma comunidade 
científica. As comunicações, por outro lado, revelam o que ocorre “na 
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base” e aqui encontramos uma grande diversidade nas temáticas que 
possibilita já a elaboração de trabalhos de síntese.

Talvez o ponto mais fraco dos CIHEMs esteja no pequeno nú-
mero de países participantes. Tem-se procurado alargar esse número 
através da diversificação dos lugares de realização dos congressos, mas 
talvez seja altura de alargar os modos de intervenção, por exemplo, 
planeando trabalhos inter-congressos, apoiando os participantes de 
países onde os financiamentos são mais fracos etc., tal como o fazem 
outras organizações internacionais.

A ausência de investigadores de muitos países ibero-america-
nos não tem origem apenas num problema de escassez de meios, reve-
lando, antes, a pouca expressão assumida pelos estudos sobre o passa-
do da matemática escolar. Por detrás da dificuldade de diferenciação 
entre HEM por um lado, e HM e HPM, por outro, que transparece 
mesmo nalgumas comissões organizadoras, suspeito que esteja pre-
cisamente o pouco desenvolvimento que o campo tem nesses países.

Após este trabalho de apreciação dos CIHEM fica-me a impres-
são de uma comunidade com grande vitalidade, mas que não conse-
guiu ainda criar raízes comparáveis, por exemplo, às estabelecidas pe-
los Congressos Ibero-Americanos de Educação Matemática. Para isso, 
parece-me necessário que o organismo que vai tutelando os diversos 
CIHEMs passe a ter um papel mais ativo, nomeadamente zelando 
pela tripla representatividade de países, língua e género, em especial 
nos momentos coletivos marcantes (sessões plenárias e painéis), bem 
como uma intervenção pedagógica junto das comissões organizado-
ras, esclarecendo os contornos de uma HEM. Os painéis, em especial, 
deverão ser momentos de confronto entre as propostas de diferen-
tes países, recorrendo a temas como as diferenças entre HEM, HM e 
HPM, a fundamentação teórica, as metodologias de investigação etc.

Quero terminar numa nota positiva e, para tal, recordo que não 
faltam temáticas a serem exploradas coletivamente no espaço ibero-a-
mericano que, embora detentor de muitos momentos históricos co-
muns, apresenta uma grande diversidade de escolas e influências nas 
suas políticas educacionais, constituindo, por isso, uma boa fonte de 
projetos comparativos, por exemplo, em temáticas como os grandes 
movimentos educacionais (escola nova, matemática moderna, ensino 
por objetivos etc.) ou o estudo das políticas educativas para intervir 

em problemas como a alfabetização, o desenvolvimento económico e 
social, o ensino profissional, a escola para todos, a profissionalização 
dos professores etc. Vamos a isso.
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Da elaboração do Corpus Documental
Cinco edições do Enaphem ocorreram até 2021, ano em que es-

crevemos este texto. Foi-nos proposto, por participarmos como ava-
liadores e coordenadores da Comissão Científica por diversas vezes, 
a difícil tarefa de escrever sobre o coletivo de trabalhos que compu-
seram as Sessões Coordenadas do evento em todas as suas edições. Os 
números são grandes e, assim, o desafio também, afinal, nos determos 
a vinte e poucas páginas para tratar de mais de 300 trabalhos exige um 
enorme esforço de síntese ou de escolhas que sejam, de alguma forma, 
representativas deste conjunto de trabalhos. A primeira opção, a de 
síntese deste imenso rol de trabalhos, não nos parecia minimamente 
exequível, assim, começamos a pensar em métodos que nos levassem 
a algum modo de representatividade.

Representatividade não pressupõe, ao menos para nós, um 
abarcar de toda uma categoria, algo que pudesse substituir aquele 
todo. Tal empreitada nos parece conceitualmente impossível. Pensa-
mos então a representatividade como uma característica de diálogo 
com o todo ou com grande parte do conjunto que este trabalho repre-
senta. Certamente elencar um representante pode nos esconder uma 
série de outras características ímpares de determinados trabalhos não 
representativos, que poderiam trazer aspectos interessantes para nos-
sa discussão. Mas, assim como a memória opera com o esquecimento 
e a escrita da história com apagamentos, tivemos que fazer escolhas, 
entre elas, o que passaria a ser adotado para uma leitura mais fina e 
analítica. 

Voltamos assim, inspirados no trabalho de Rafael Nobre da Sil-
va (2019), a buscar estes representantes pelo diálogo com as referên-
cias utilizadas pelos trabalhos. A análise de referências não é nova e 
tem crescido substancialmente nos últimos anos em função da neces-
sidade de escalonamento de periódicos e pesquisadores, como o índi-
ce h, por exemplo. Estas análises tratam de enumerar quantas vezes 
um determinado texto é citado em um rol de trabalhos, ou qual a mé-
dia de citações realizadas em um texto (DE ANDRADE; JUNG, 2013), 
quantificando e assim qualificando determinadas referências como 
melhores ou mais significativas. Em outro sentido, Silva (2019) adota 
este modelo ao buscar evidenciar uma gramática possível neste rol de 
textos, tomados por ele como jogos de linguagem que versam sobre 

determinada temática. A gramática abordada nesse trabalho é trazida 
a partir de Ludwig Wittgenstein e não se trata da gramática oficial, 
mas dos modos de operar efetivamente a linguagem, os conceitos e as 
sentenças. Nesta direção, dois textos que se utilizam de uma mesma 
referência possuem determinada concordância não quanto à quali-
ficação dos conceitos trazidos por esta referência (dois textos podem 
usar um mesmo autor para concordar ou se afastar de sua proposta), 
mas da própria utilização de termos advindos dessa referência, uma 
concordância gramatical com este texto. Em termos práticos, o apa-
recimento de uma mesma referência sobre Hermenêutica de Profun-
didade em um grupo de textos não nos indica que ambos trazem o 
mesmo posicionamento frente a este referencial citado, mas uma con-
cordância sobre a importância de sua circulação em seus artigos, e de-
marca uma presença, possivelmente, neste caso, da mobilização de tal 
expressão em seus textos e outros termos e expressões fundamentais a 
esse referencial, , como, por exemplo, leitura, análise interna, análise 
sócio-histórica, forma simbólica etc.

No entanto, não buscamos pelo referencial mais citado em 
todo o evento ou em cada edição – ainda que isso possa ser relevan-
te. Buscamos, como já dissemos, o trabalho ou um rol de trabalhos de 
cada edição que fosse, nestes termos, representativo daquela edição 
ou de certo grupo de trabalhos, como apresentaremos mais à frente. 
Ainda inspirados nos aspectos metodológicos e procedimentais de 
Silva (2019) optamos por gerar redes (semelhantes a grafos) com os 
artigos de cada edição do evento. Assim, cada artigo passa a ser um 
nó em uma rede, e cada nó é ligado a outro pelo compartilhamento 
de referências bibliográficas. Utilizando o software gratuito Gephi  
(www.gephi.org) podemos organizar nossa rede segundo uma diver-
sidade de parâmetros, como, por exemplo, a aproximação de nós se-
gundo sua afinidade, gerando uma dispersão que nos informa, visual-
mente, o grau de semelhanças nas referências dos artigos.
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No entanto, para que estes dados sejam lançados no software é 
necessário um grande trabalho a partir dos anais do evento. O primei-
ro passo é criar para cada artigo uma ID e extrair de todos os textos 
suas referências e relacionar dois a dois os artigos ligados por esta re-
ferência. No primeiro Enaphem tivemos 35 trabalhos, que nos gera-
ram 104 arestas (referências compartilhadas dois a dois).  Na segunda 
edição tivemos um aumento significativo de trabalhos em sessões co-
ordenadas, totalizando 74, o que nos gerou 248 ligações. Já no terceiro 
Enaphem tivemos uma leve redução, passando a 66 nós e 357 arestas. 
No evento seguinte foram 56 nós e 248 linhas. No último evento tive-
mos 74 nós e 161 arestas.

Gerar as ligações seja talvez o processo mais trabalhoso, visto 
que é realizado manualmente a partir de uma planilha que ordena 
as referências de todos os artigos e que indica quais textos a citaram, 
necessitando realizar muitas vezes a combinação dois a dois das IDs 
que utilizaram tal texto. Assim, uma referência utilizada por quatro 
artigos em uma edição do evento vai gerar 6 arestas. Este é um dos mo-
tivos de nos limitarmos, para este texto, a uma análise por edições do 
Enaphem e não um agrupamento geral em um único grafo que tome 

Figura 01 –  Organização dos textos em um grafo. Números indicam os artigos e letras 
indicam referências em comum. 
Fonte: elaborado para a pesquisa.

todos os trabalhos desde a primeira edição – caso no qual o número de 
referências repetidas será muito maior.

Sendo tão trabalhoso este processo, o que justifica tal emprei-
tada? Justamente os agrupamentos ou partições. Como relatado aci-
ma, podemos utilizar um modo de arranjo chamado de force atlas 2 
no software que faz com que os nós atuem como corpos celestes que 
exercem gravidade uns sobre os outros, e seu tamanho e força de atra-
ção são dados justamente pelo número de relações que têm com outros 
nós. Assim, poderia haver em nosso corpus agrupamentos que nos in-
dicassem partições, conjuntos de trabalhos fortemente relacionados 
entre si e que não possuem um grande número de relações com traba-
lhos de outro grupo/partição.

Este modo de organizar os grafos nos permite visualizar pe-
quenos e grandes núcleos de trabalhos representativos quanto ao 
compartilhamento de referências. Novamente, é importante frisar, 
não se trata aqui de trabalhos representativos quando a resultados ou 
mesmo das sentenças trazidas pelos autores, mas sim da mobilização 
de conceitos, especialmente se filtrarmos em nossas análises os refe-
renciais teóricos e metodológicos mobilizados. Com este recurso, saí-
mos de afirmativa do tipo ‘tal autor é o mais citado’ para ‘tal texto tem 
mais citações em comum com um certo grupo de trabalhos’, podendo, 
assim, olhar para este conjunto de citações e mobilizações.

Na sequência podemos observar panoramicamente, num qua-
dro geral, esta visualização nos cinco Enaphem:
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Figura 02 – Rede do Primeiro Enaphem.
Fonte: elaborado para a pesquisa.

Figura 03 – Rede do Segundo Enaphem.
Fonte: elaborado para a pesquisa.

Figura 04 – Rede do Terceiro Enaphem.
Fonte: Elaborado para a pesquisa.

Figura 05 – Rede do Quarto Enaphem. 
Fonte: Elaborado para a pesquisa.

Figura 06 – Rede do Quinto Enaphem.
Fonte: Elaborado para a pesquisa.
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Na escolha do material de análise para este texto, optamos por 
tomar de cada evento o maior nó, ou seja, o trabalho que mais compar-
tilha referências com os demais (lembrando que desconsideramos das 
referências as leis e pareceres por entendermos que estes são usados 
na pesquisa como dados de análise, e não como referenciais teóricos e/
ou metodológicos). Pelo grande número de referências compartilha-
das, estes nós são apresentados como grandes e com centralidade na 
rede, ao redor dele estão trabalhos que compartilham referências com 
este. Assim, o mapa pode ter diversas configurações conforme o nú-
mero de “núcleos” que tivermos. Na nossa metáfora espacial é como 
se estes grandes nós atuassem como planetas e os demais como luas. 
Entendemos que esta configuração espacial ou constelação merece 
outros estudos. Para este capítulo, no entanto, analisaremos apenas 
os maiores nós de cada grafo, ficando da seguinte forma:

Enaphem Título e autores número de conexões

1º

Liceu de Goiás e Colégio Pedro II: uma 
História Glocal da Álgebra Escolar no Brasil 
(1846 – 1918)
Viviane Barros Maciel

28

Conversar com os Historiadores para 
conhecer melhor a Educação Matemática
Teresa Maria Monteiro

28

2º

A Modernização do Ensino da Matemática 
no Colégio Taylor Egídio (1950-1969)
Malú Rosa Brito Gomes, Claudinei de 
Camargo Sant’Ana

39

3º

A pedagogia científica e ensino dos saberes 
elementares matemáticos nos primeiros 
anos escolares: os Relatórios das delegacias 
regionais de ensino do estado de São 
Paulo como produto da matematização da 
pedagogia, 1930-1945 
Bruna Lima Ramos

48

4º

Saberes Profissionais para o Ensino de 
Desenho: propostas internacionais por 
Manoel Frazão (1893)
Gabriel Luís da Conceição

19

5º

A História da Educação Matemática e a 
História das Instituições de Ensino
Rildo Pinheiro do Nascimento
Edilene Simões Costa dos Santos

26

Quadro 1 – Trabalhos selecionados em cada Evento. 
Fonte: Elaborado para a pesquisa.

Apresentando os trabalhos selecionados com foco nos 
referenciais teóricos e metodológicos

Como os nós foram elencados segundo o compartilhamento de 
referenciais teórico e/ou metodológicos, realizamos também uma lei-
tura dos artigos que propiciasse reflexões a partir desses pontos em co-
mum com os demais textos daquela edição do evento. Optamos, assim, 
por elencar, aqui, quais conceitos, ferramentas teóricas e/ou metodoló-
gicas são trazidas para o corpo do texto, ou seja, quais as contribuições 
destas referências para estes trabalhos em análise. Isso porque, apesar 
da centralidade do texto, não temos garantias que os autores, mesmo 
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citando uma mesma referência, a mobilizam de um mesmo modo, ain-
da que, pelas aglutinações em grupos de pesquisa e das avaliações dos 
trabalhos dos Enaphem nos últimos anos, é mais frequente a repetição 
nestes modos de uso do que o contrário. Deste modo, o que traremos na 
sequência é uma relação entre conceitos e fontes utilizadas em traba-
lhos significativos em cada edição do Evento.

No primeiro Enaphem, Maciel (2012) e Monteiro (2012) produ-
zem textos bastante distintos quanto ao foco e ao modo de escrita. A 
primeira autora, com  Liceu de Goiás e Colégio Pedro II: uma História 
Glocal da Álgebra Escolar no Brasil (1846 – 1918), tem um tema que, para 
explorar, se apoia em conceitos historiográficos para justificar seu fa-
zer, tais como: a história como ciência dos homens no tempo, a partir 
de Marc Bloch; o conceito de representações de Chartier; a proposição 
de uma história glocal (mistura de global com local) e pontos de infle-
xão, teia de significados, por meio de trabalho de Wagner Valente; e 
objeto cultural, por Choppin. Muitos outros autores e regulamenta-
ções são citados no trabalho, não com o mesmo intuito – o de justifi-
car os modos de ação –, mas como modos de corroborar com enten-
dimentos sobre o passado. Aparecem nesta listagem diversos outros 
autores de HEM que se debruçaram sobre temáticas próximas à sua, 
ampliando seu entendimento. Na tessitura do texto, no entanto, os 
conceitos apresentados acima não aparecem de forma nominal, mas 
dissolvidos na narrativa que elabora sobre o seu objeto de estudo, al-
guns deles chegando mesmo a desaparecer, segundo nossa leitura, po-
dendo, eventualmente, ter maior presença no trabalho de mestrado 
da autora, que subsidia este texto em análise. Pelo objetivo a que se 
propõe, nos parece que uma história glocal é o conceito mobilizado 
aqui de forma mais presente, tendo em vista a comparação dos mo-
vimentos de uma instituição específica de Goiás com um movimento 
mais amplo no cenário nacional, a partir do Colégio Pedro II.

Já Monteiro (2012), com Conversar com os Historiadores para 
Conhecer Melhor a Educação Matemática, nos apresenta um estudo teó-
rico sobre HEM, já que, ainda segundo nossa leitura, não há, no texto, 
um objeto de reflexão que não seja a própria historiografia e a HEM. 
A autora, movida por questões como “quem escreve e como se escre-
ve a história da educação da disciplina de Matemática?” passeia por 
diversos trabalhos da HEM. Talvez este aspecto traga a centralidade 

deste nó em nossa rede: há aqui um diálogo bastante amplo com a pro-
dução da área naquele momento. Neuza Bertoni Pinto, José Manuel 
Matos, Wagner Valente e Vicente Garnica são alguns nomes presentes 
no trabalho. A primeira referência listada aqui aparece para apontar 
a necessidade de nos voltarmos aos historiadores para aprender o ofí-
cio. Ela afirma:

Atendendo à atualidade e ao facto de serem amplamente citados nos traba-
lhos sobre história da educação matemática e mesmo em trabalhos de his-
tória da disciplina de História, vamos deixar-nos guiar pelo pensamento de 
Roger Chartier e outros autores como sejam: Marc Bloch (1886-1944), Paul 
Ricoeur (1913-2005), Jacques Le Goff (1924- ), Michel de Certeau (1925-1986), 
François Dosse (1950- ), entre outros. (MONTEIRO, 2012, p. 5)

José Manuel Matos e Wagner Valente aparecem como nomes 
que têm explorado esta história que ela está problematizando, en-
quanto Antonio Vicente Garnica, por sua vez, é citado como um nome 
da História Oral à qual ela não se opõe, ainda que não traga, em seu 
texto, outros comentários ou apontamentos sobre tal abordagem. O 
conceito de construção da história, a partir de Chartier, está presente 
em ambos os trabalhos do primeiro Enaphem analisados aqui.

O trabalho selecionado no segundo Enaphem, assim como Ma-
ciel (2012), faz discussões historiográficas a partir de um objeto especí-
fico: A Modernização do Ensino da Matemática no Colégio Taylor Egídio 
(1950-1969) (GOMES; SANT’ANA, 2014). Quanto ao foco do nosso estu-
do, neste texto os autores mobilizam André Chervel para apontar para 
a importância do estudo das disciplinas escolares. O trabalho com os 
objetos históricos transformando-os em “documentos” é sustentado a 
partir de Michel de Certeau. A importância da cultura escolar a partir 
de normas e práticas é a contribuição que Dominique Julia traz para 
a discussão, bem como a organização das análises pelas normas, pela 
profissionalização docente e pelos conteúdos escolares. Como em Ma-
ciel (2012), há uma série de trabalhos do campo da HEM trazidos para 
ampliar entendimentos sobre o objeto histórico estudado. 

No terceiro Enaphem, o trabalho de Ramos (2016), A pedago-
gia científica e ensino dos saberes elementares matemáticos nos primeiros 
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anos escolares: os Relatórios das delegacias regionais de ensino do estado 
de São Paulo como produto da matematização da pedagogia, 1930-1945, 
junta-se a Maciel (2012) e Gomes & Sant’Ana (2014) ao ter um objeto 
histórico bastante definido e buscar discussões historiográficas para 
fundamentar suas ações. São mobilizadas neste texto as noções de re-
presentação e apropriação, de Chartier, cultura escolar, por Domini-
que, e estratégias e táticas, de Michel de Certeau. As representações 
são trabalhadas a partir da ferramenta estatística utilizada no mapea-
mento das escolas, turmas e alunos, relacionando a pedagogia à cien-
tificidade buscada na sociedade da época, traduzindo-se em uma das 
estratégias utilizadas. As táticas, por outro lado, não nos ficam eviden-
tes neste texto, podendo estar inclusas em outras produções (visto que 
o artigo é recorte de uma pesquisa de doutorado). Dado o caráter do 
texto, há também aqui uma diversidade de citações de outros traba-
lhos da HEM, mas no sentido de subsidiar a compreensão de um deter-
minado período, instituição ou movimento de ensino.

No quarto Enaphem, o texto de Gabriel Luís da Conceição 
(2018), Saberes Profissionais para o Ensino de Desenho: propostas inter-
nacionais por Manoel Frazão (1893), é o trabalho com mais conexões, 
via compartilhamento de referências, com o coletivo de trabalhos 
desta Edição do evento. Roger Chartier é um nome citado no traba-
lho por pautar esta produção historiográfica em apropriações e repre-
sentações, como já apareceu, antes, em Gomes e Santana (GOMES; 
SANT’ANA, 2014). Ao tomar como fonte primária da pesquisa o rela-
tório de Manoel Frazão sobre sua viagem ao exterior, somos levados a 
uma hierarquização de fontes que nos parece estranha a movimentos 
historiográficos mais contemporâneos, não enunciando, por exem-
plo, porque tal hierarquização se justifica ou seria importante para o 
trabalho, ou mesmo quais outras fontes seriam possíveis, ou compo-
riam seu acervo, ainda que de forma secundária. Contudo, Conceição 
(2018) traz o trabalho de Silmara de Fátima Cardoso para evidenciar a 
necessidade de questionar e problematizar a fonte escolhida, colocan-
do-a num cenário de intencionalidades e estética próprias. Por outro 
lado, a questão que parece nortear o trabalho é se o mencionado pro-
fessor poderia ser considerado um expert e, para isso, lança mão de 
inúmeras outras fontes, como trabalhos acadêmicos, em sua maioria, 
para mostrar a influência de Frazão em seu meio. Mais à frente, quan-

do se remete, agora sim, ao relatório de Frazão, o autor busca identi-
ficar, neste texto, saberes a ensinar e saberes para ensinar, conforme 
apregoa Valérie Lussi Borer e Rita Hofstetter e Bernard Schneuwly. Os 
aspectos de apropriação e representação não são retomados ao longo 
do texto ou nas considerações finais, levantando questionamentos so-
bre o modo de produção historiográfica aqui empregado. É preciso sa-
lientar, no entanto, que o texto em tela é também um recorte de uma 
pesquisa de doutorado que se encontrava em andamento, podendo, 
talvez, o texto final da tese contemplar tais discussões. 

No quinto e último Enaphem, por força da pandemia do Co-
ronavírus, houve alterações no formato do evento e nos trâmites de 
envio e apresentação de trabalhos. Visando abarcar o maior número 
de participantes e tendo consciência da difícil situação pela qual o 
mundo e, particularmente, o Brasil passavam, a exigência, na submis-
são, de um texto completo, foi substituído por um resumo expandido, 
o que dificulta uma análise nos mesmos moldes do que fizemos com os 
anteriores ressaltando que, mesmo nesses casos, não raro apontamos 
a existência de lacunas, talvez, possivelmente, sanadas em outras pro-
duções, como dissertações e teses.

Rildo Nascimento e Edilene Santos nos trazem o texto A His-
tória da Educação Matemática e a História das Instituições de Ensino 
(2020). Quanto aos objetos em estudo, este trabalho assemelha-se ao 
de Monteiro (2012) por não trazer um objeto específico, com discus-
sões historiográficas para fundamentar o seu fazer, como ocorre com 
os demais, mas apresenta uma discussão teórica sobre o fazer histo-
riográfico, dialogando com Chartier e Certeau, apontando para a es-
pecificidade da cultura escolar a partir dos trabalhos de Julia e Sanfe-
lice. Os autores mobilizam tais estudos históricos como possibilidade 
de compreensão do cenário educacional atual, como possibilidade de 
entender por que determinados conteúdos e práticas habitam as insti-
tuições de ensino.

Assim, a História da Educação Matemática pode contribuir de maneira sig-
nificativa no sentido de fornecer elementos que possibilitem compreender, 
planejar e avaliar certas práticas relacionadas ao ensino e a aprendizagem da 
matemática na sociedade contemporânea. Já as instituições de ensino, que 
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são afetadas pelo contexto econômico, político e atendendo anseios ditados 
pela sociedade na qual está imersa, produz uma cultura que lhe é interna e 
para ela. Assim, a história de uma instituição deve levar em consideração os 
relacionamentos, políticos, sociais, econômicos e culturais que esta institui-
ção manteve ou mantém com o meio no qual ela esteve ou está localizada.  
(NASCIMENTO; SANTOS, 2020, p. 4)

Apontamentos a partir da leitura do material
Após esta breve apresentação dos trabalhos e dos referenciais 

principais trazidos por eles, nos colocamos no exercício de proble-
matizar os usos e conceitos mobilizados, tendo, assim, que recorrer 
ora aos originais ora a comentários já tecidos sobre tais usos e teorias. 
Neste aspecto nossa produção é privilegiada por termos, a cada edição 
do Enaphem, a produção de um livro que sintetiza e, de certo modo, 
problematiza o próprio evento. 

Retomando as referências utilizadas por Maciel (2012), pode-
mos tecer algumas considerações, em particular, sobre três referên-
cias. A primeira é o livro Apologia da História, de Marc Bloch. Esse 
texto é citado do primeiro ao quinto Enaphem em alguns trabalhos. 
Schwarcz (2001), na apresentação da edição publicada no Brasil, in-
titulada Por uma historiografia da reflexão, além de contextualizar a 
obra de Bloch em seu tempo/espaço, aponta para algumas questões 
relacionadas com movimentações importantes no campo da História.

Contra uma historiografia positiva e événementielle […] que se apoiava em fa-
tos, grandes nomes e heróis e assim constituía pautas e agendas historiográ-
ficas naturalizadas, Bloch inaugurou a noção de “história como problema”. 
Em primeiro lugar, a história não seria mais entendida como uma “ciência do 
passado”, uma vez que, segundo Bloch, “passado não é objeto de ciência”. Ao 
contrário, era no jogo entre a importância do presente para a compreensão 
do passado e vice-versa que a partida era, de fato, jogada. Nessa formulação 
pretensamente simples estava exposto o “método regressivo”: temas do pre-
sente condicionam e delimitam o retorno, possível, ao passado. Tal qual um 
“dom das fadas”, a história faria com que o passado retornasse, porém, não de 
maneira intocada e “pura”. Por isso mesmo, Bloch preferia trocar os termos 
da equação e provocar dizendo que, assim, como a história não era a ciência 

do passado, também não poderia ser definida como uma “ciência do homem”. 
Entre tantos “nãos” sobrava, porém, espaço para a conclusão: a história 
seria talvez a “ciência dos homens, ou melhor, dos homens no tempo”. […] 
A mesma postura crítica escorregava para a análise de documentos, que dei-
xavam de representar fontes inoculadas e por si só verdadeiras. “Documen-
tos são vestígios”, diz Marc Bloch, contrapondo-se à versão da época, que de-
finia o passado como um dado rígido, que ninguém altera ou modifica. Longe 
dessa postura mais ontológica e reificadora, para o historiador francês o pas-
sado era uma “estrutura em progresso”. Segundo Bloch, mesmo o mais claro 
e complacente dos documentos não fala senão quando se sabe interrogá-lo. 
É a pergunta que fazemos que condiciona a análise e, no limite, eleva ou di-
minui a importância de um texto retirado de um momento afastado (p. 7-8).

Ao fazer referência ao texto de Bloch, supomos que os pesqui-
sadores no campo da História da Educação Matemática colocam-se 
em estado de atenção em relação às questões apontadas por ele, e que 
devem permear a produção historiográfica. Mas essas manifestações 
são observadas nos trabalhos do Enaphem apenas por meio de desta-
ques de trechos dessa obra, alocados em seções dedicadas aos aspec-
tos teórico-metodológicos. As relações do homem no seu tempo e as 
problematizações sobre os documentos, envolvendo as questões de 
pesquisas e os objetos de análise, em sua maioria, se reduzem a apon-
tamentos que contextualizam a investigação em seu tempo/espaço. 
Assim, outras noções não estão “ao lado” das reflexões de Bloch para 
a constituição de um diálogo mais significativo que potencializaria as 
pesquisas a partir de outras referências. Por exemplo, Garnica e Souza 
(2012), em Elementos de história da educação matemática, tocam nesses 
pontos, mas nos apresentam outras implicações, como por exemplo, 
pensar sobre o conceito ou o modelo de sociedade que necessitamos 
assumir:

Mas como não se vive só, e sim em comunidade, poderíamos enunciar essa 
concepção de História [o estudo dos homens no tempo e no espaço] exata-
mente como faz Marc Bloch […]: “a História é o estudo dos homens”, vivendo 
em comunidade (esse é um acréscimo nosso à conhecida frase de Bloch), “no 
tempo”. (p.21)
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O conceito de representações, tomado a partir dos trabalhos de 
Roger Chartier, também é mencionado ao longo de todas as edições do 
evento. As reflexões sobre as escritas das historiografias e as concep-
ções de Chartier são citadas por Valente (2010), antes mesmo do pri-
meiro Enaphem, nos seguintes termos:

Em seus estudos mais recentes, um dos maiores historiadores contemporâ-
neos, Roger Chartier, analisa as transformações sofridas pela historiografia 
desde os anos 1990. Vale dizer, o autor discute como a escrita da história mu-
dou desde esses tempos recentes. Seus trabalhos concluem que já foram ul-
trapassadas as concepções que tratam a história como uma cópia fiel do pas-
sado. A partir dessas considerações de Chartier, fica posto como se dá, hoje, 
o trabalho do historiador: seja ele sobre que tema de estudo for, refere-se à 
construção de representações sobre o passado. A história, pois, deixou de ser 
a tentativa de resgatar o passado, tal qual ele existiu, transformando-se em 
sua representação. (VALENTE, 2010, p. 124–125) 

Outras enunciações a partir dos trabalhos de Chartier são ob-
servadas e, em particular, podemos citar os conceitos de práticas e 
apropriações. É importante apontar que nas últimas décadas as mobili-
zações dos textos de Roger Chartier em problematizações envolvendo 
a história da educação são destacadas nas reflexões sobre a produção 
de historiografias. Por exemplo, Falcon (2006) situa algumas produ-
ções sobre as perspectivas da História Cultural e suas relações com a 
História da Educação, a partir da “presença da história da educação 
no território da oficina da história” (p.328). As perspectivas assumidas 
por este autor nos servem como uma boa síntese do modo como vemos 
os trabalhos de Chartier serem considerados nos textos das edições do 
Enaphem. Para Falcon (2006), o seu artigo

Focaliza algumas questões que interessam aos historiadores e aos historia-
dores da educação: as relações entre história e cultura; a tentativa de consi-
derar a história cultural em duas perspectivas: uma que lhe atribui o recorte 
e análise de objetos culturais, e outra que privilegia os pressupostos meto-
dológicos, abordando tanto as práticas sociais como as suas representações, 

de acordo com concepções das diversas teorias sociais (FALCON, 2006, p.375)

No entanto, apesar de anunciados explicitamente ou não esses 
eixos (história e cultura; objetos culturais; pressupostos metodológi-
cos) em diversos textos, as análises não dialogam com conceitos que os 
envolvem, tornando as mobilizações limitadas.

Analisando ainda as referências ao primeiro texto aqui consi-
derado, tem-se o artigo de Choppin (2004), História dos livros e das edi-
ções didáticas: sobre o estado da arte, também citado em comunicações 
feitas nas cinco edições do evento. Dassie e Costa (2014), ao analisar 
as comunicações realizadas no I Enaphem, considerando os trabalhos 
que assumiram os livros didáticos como fonte, fazem referência a esse 
texto de Choppin a partir de reflexões sobre uma rede complexa de re-
lações que envolve este objeto e acentuam a necessidade de um cruza-
mento com outras fontes de pesquisa. Essas considerações de Dassie e 
Costa (2014) foram motivadas ao serem consideradas, nos textos estu-
dados, as mobilizações que priorizavam os apontamentos de Choppin 
em relação às funções (categorias) elencadas por esse pesquisador e, 
como consequência, apontaram para uma classificação simplória do 
objeto em uma daquelas categorias. Para eles, 

Nos textos presentes no I Enaphem, muitos trabalhos anunciam o uso do 
referencial metodológico de Choppin, mas se preocupam quase que exclusi-
vamente em enquadrar os livros didáticos em estudos […] [nas] diversas fun-
ções anunciadas. (DASSIE; COSTA, 2014, p.203).

Nos parece claro que a perspectiva de uso do texto de Choppin 
por parte dos pesquisadores, naquele momento, é limitada, dada a di-
versidade de aspectos apontados por esse pesquisador francês e tam-
bém destacada por Dassie e Costa (2014, p.202). Por outro lado, mesmo 
que as mobilizações do texto de Choppin abarcassem a complexidade 
destes objetos, cremos que o anúncio de Choppin (2004) como referen-
cial teórico-metodológico para análise de livros didáticos ainda seria 
restrito. A importância dos livros didáticos na história das disciplinas 
escolares não é por nós questionada, nem mesmo a relevância dos 
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textos aqui analisados, mas a enunciação de uma rede complexa que 
envolve os livros didáticos ou qualquer outro impresso utilizado ou 
criado para a escola e que pode nos levar a uma multiplicidade de saí-
das não dá conta da análise desses objetos culturais. Nesse sentido, já 
é possível observar nas demais edições do evento outras reflexões para 
a análise de textos didáticos. 

Há uma gama de trabalhos submetidos ao Evento nestas cinco 
edições que versam sobre livros, impressos ou manuais didáticos. É 
constante o apontamento sobre a importância de tal frente de estudos 
e de tal objeto no contexto de ensino, particularmente em tempos e lo-
calidades distantes dos grandes centros. O livro, mesmo que entendido 
como uma fonte localmente situada, que participa de um determinado 
período e circula em certo cenário, é, muitas vezes, analisado exclusi-
vamente em relação aos seus conteúdos, algumas vezes se restringindo, 
inclusive, ao comparativo da listagem de conteúdos abordados frente 
a algum movimento (como o da Matemática Moderna) ou programa 
de ensino (de um determinado estado, por exemplo). Esta denúncia 
já foi feita por Oliveira (2008) e, segundo nossa leitura, é uma caracte-
rística ainda presente na HEM e, particularmente, nos trabalhos do 
Enaphem. Contudo, o referencial teórico metodológico apontado por 
Oliveira como uma possível saída a esta limitação, a Hermenêutica de 
Profundidade (HP) de J. B. Thompson (1995) tem sido presente. A partir 
da proposta de Oliveira, diversos trabalhos incorporaram a HP (um re-
ferencial teórico-metodológico para investigações sobre formas simbó-
licas) na análise de livros e manuais didáticos. Entre os apontamentos 
de Thompson que mais diferem do que já estava sendo feito na HEM, 
segundo Oliveira (2008), está a necessidade de uma análise externa ou 
sócio-histórica da forma simbólica. Ou seja, em um processo herme-
nêutico de uma obra, é tarefa sine qua non nos debruçarmos sobre o pe-
ríodo, circulação, formato da obra, influência do autor no seu meio etc. 
e, mais importante, que essas leituras não façam parte de um apêndice 
ou constituam parte meramente acessória do pesquisador, como uma 
curiosidade trazida para o trabalho, mas como elemento essencial para 
a configuração deste processo hermenêutico que vai cruzar, em uma 
empresa de interpretação e reinterpretação, aspectos internos e exter-
nos à obra.  A presença desta referência vai se tornando mais marcante 
a partir da terceira edição do Evento.

Outros autores referenciados em todas as edições do Enaphem 
são Chervel (1990) e Julia (2001). Duas são as perspectivas observadas 
quanto ao uso desses textos. A primeira delas para justificar as produ-
ções historiográficas sobre as disciplinas escolares, concebendo a escola 
como um espaço dinâmico. Pinto (2014), por exemplo, após a primeira 
edição do evento e antes da segunda, apresenta reflexões sobre práticas 
historiográficas e, logo no início do seu texto, considera que:

O estudo de Chervel (1990) sobre a história das disciplinas escolares, com 
uma expressiva circulação no Brasil, parte do pressuposto de que a escola é 
um espaço de criação, mais do que de reprodução de valores, e que as disci-
plinas são produzidas no interior da escola em suas relações com a cultura 
escolar (p.126)

Obviamente a justificativa para uma história das disciplinas 
escolares não é apresentada por Chervel (1990), nem por pesquisado-
res do nosso campo, apenas pelo fato de a escola possuir uma dinâmi-
ca própria. Em seu texto, Chervel (1990) aponta uma diversidade de 
relações que compõem a rede complexa na qual essa instituição está 
inserida. É nesse sentido que observamos a aproximação feita pelos 
pesquisadores com o texto de Julia (2001) e o conceito de cultura es-
colar, e essa é a segunda perspectiva que pudemos perceber no que 
diz respeito à mobilização desses autores nos textos apresentados no 
Enaphem. Como exemplo, mesmo fora dos textos do evento, podemos 
recorrer novamente a Pinto (2014) que, ao tratar dos “desafios meto-
dológicos da história das disciplinas escolares” e da “escolha de docu-
mentos”, considera que

Um primeiro desafio que essa história coloca ao historiador é a escolha de 
documentos que contenham vestígios da prática cultural investigada. No 
caso da cultura escolar, documentos que interessam ao pesquisador são os 
portadores de normas, códigos e condutas escolares. As disciplinas escolares, 
compreendidas como um produto cultural, responsáveis pela transmissão 
de conteúdos e saberes escolares, além de seu rol programático, são também 
constituídas pelo aparato didático-pedagógico que orienta seu ensino. Con-
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cebida como uma construção escolar, uma disciplina escolar, pelos códigos 
próprios criados para seu funcionamento, ajuda a moldar a cultura escolar. 
Nessa perspectiva, as práticas de ensino, sob o olhar da história cultural, são 
práticas culturais, um espaço de excelência repleto de códigos pertinentes 
para serem decifrados em uma história das disciplinas escolares. No entan-
to, a história das práticas culturais é a mais difícil de se reconstruir, como 
sublinha Julia (2001), são práticas que não deixam traços. Contudo, reco-
nhecendo a limitação da localização das produções escolares, o historiador 
recomenda “fazer flecha com qualquer graveto”, propondo examinar dife-
rentes materiais, sejam registros escolares, de alunos e professores, sejam os 
contidos em livros didáticos, fontes que poderão ser cotejadas com reformas 
educacionais e programas prescritos para o ensino, no intento de produzir 
história de uma disciplina, lembrando que os textos normativos sempre de-
vem nos enviar às práticas. (p.131)

Certeau aparece em quatro dos seis textos aqui selecionados 
(GOMES; SANT’ANA, 2014; MONTEIRO, 2012; NASCIMENTO; SAN-
TOS, 2020; RAMOS, 2016) e, basicamente, em duas de suas obras: A 
Escrita da História (CERTEAU, 1982) e A Invenção do Cotidiano (CERTE-
AU, 1998). Particularmente, no que diz respeito ao uso que Gomes e 
Sant’Ana (2014) fazem de Certeau, trazendo uma citação sobre ações 
relacionadas a como separar, reunir e transformar em “documentos” 
certos objetos (GOMES; SANT’ANA, 2014, p. 685), temos a considerar 
que esse nos parece um modo bastante pragmático e procedimental 
de tomar tal obra. A Escrita da História é um grande tratado sobre his-
toriografia e os modos pelos quais é possível o fazer historiográfico, 
problematizando opções e percursos diferenciados neste fazer. A te-
mática religiosa, mote de Certeau para sua discussão, que nos parece-
ria importante ao estudo de Gomes e Sant’Ana (2014), é ignorada pelos 
autores. De Roland Barthes a Foucault, há nesta obra uma infinidade 
de questionamentos sobre o fazer historiográfico e sobre o papel da 
linguagem e do outro nestes fazeres. Tais aspectos, no entanto, não 
são abordados no texto em tela, que opta por trazer outros autores 
para as demais discussões de cunho teórico metodológico.

Do mesmo Certeau, podemos extrair a seguinte citação:

Encarar a história como uma operação será tentar, de maneira necessaria-
mente limitada, compreendê-la como a relação entre u m lugar  (um  recru-
tamento,  um  meio,  uma  profissão,  etc.),  procedimentos  de  análise  (uma 
disciplina)  e  a  construção  de  um  texto  (uma  literatura).  É admitir que 
ela faz  parte  da “realidade”  da  qual  trata,  e  que  essa  realidade  pode  ser  
apropriada  “enquanto  atividade humana",  "enquanto  prática". (1982, p. 56)

Desta forma, entendemos que Certeau vai muito além de ditar 
alguns procedimentos para o fazer historiográfico e, assim, nos surgem 
questionamentos sobre recortes demasiado fechados de sua obra e da 
adequação (ou não) de outros referenciais que ocorrem no texto em 
análise como substitutos de questões já pontuadas pelo jesuíta francês.

Outro trabalho de Certeau bastante referenciado ao longo dos 
Enaphem, particularmente nos trabalhos de Monteiro (2012) e Ramos 
(2016), é A Invenção do Cotidiano (CERTEAU, 1998). Esses dois textos 
usam a obra aqui referenciada para falar em táticas e estratégias. O 
primeiro desses trabalhos aponta para a necessidade de evidenciar, 
por meio das pesquisas, as táticas dos professores ao lidarem com os 
programas de ensino e normativas, funcionando as táticas em sentido 
contrário às estratégias, já que essas são advindas do poder central e, 
portanto, evidentes:

O Professor/consumidor não é um sujeito passivo, porque usa as suas táticas 
ao lidar e apropriar-se dos programas, vistos aqui como as estratégias do po-
der (Certeau, 1998). Se as estratégias são mais ou menos evidentes, não pre-
cisam de investigação, é tarefa do investigador fazer emergir as táticas, mais 
silenciosas e invisíveis. (MONTEIRO, 2012, p. 9)

Ramos, por sua vez, afirma:

Quando a região escolar era muito grande contavam com auxiliares de inspeção 
para fazer esse papel [de supervisão]. Consideramos que a relação entre esses ofi-
ciais era de autoridade, ou seja, vertical em relação ao outro, pode ser entendida 
por meio das noções de estratégias e táticas, elaboradas pelo historiador Michel 
De Certeau (2014), como mobilizamos neste artigo. (RAMOS, 2016, p. 650) 
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No entanto, esta autora opta por abordar prioritariamente, 
neste texto, as estratégias, revelando pouco das táticas, talvez porque 

As táticas são sempre a arte do dominado em relação ao outro, o que é rela-
tivo, pois um professor é submisso ao trabalho do inspetor, mas o inspetor 
obedece às ordens do delegado, enquanto os alunos obedecem ao professor. 
(RAMOS, 2016, p. 651)

Assim, ainda que ambos os textos dialoguem com o mesmo 
conceito, eles parecem operar em sentido contrário. Vale ressaltar 
que a primeira autora nos apresenta um ensaio teórico que não realiza 
uma operação historiográfica com base nestes conceitos, mas os apon-
ta como possíveis e desejáveis.

Observamos que Monteiro (2012) aponta para as táticas como 
conceito privilegiado do fazer do pesquisador, mas não explora, ain-
da que cite, a História Oral. Ao que tudo indica, no texto de Certeau 
(1998) as táticas estão intimamente ligadas ao contingente, ao pontu-
al, à ação do “fraco”, daquele que “usa” em seu proveito as ordens e 
normas emanadas de um poder central. Reside aí o palco privilegiado 
do registro individual, possível a partir de uma narrativa oral, que, 
aliás, vem sendo explorada nas pesquisas de Garnica (ela cita, deste 
autor, trabalho de 2006) altamente referenciadas nas demais edições 
do Evento.50 Os trabalhos com História Oral têm mostrado diversos 
aspectos do que podemos chamar de subversão do trabalho docente 
ou deslocamentos de foco, próprios daqueles que, em suas práticas, 
recebem, de instituições outras, diversas normativas que são inter-
pretadas, aceitas ou negadas conforme seus desejos e possibilidades.

Os trabalhos de Borer (2017) e Hofstetter e Schneuwly (2017) 
vêm sendo utilizados desde o III Enaphem, como mostra Dassie e Sil-
va (2018) no texto sobre as comunicações científicas da referida edição 
do evento, e encontram-se associados às discussões sobre saberes. Es-
ses autores apresentam dois destaques em relação a esse conceito. Em 
primeiro lugar, Dassie e Silva (2018) apresentam, entre os exemplos 

50  É referenciado 4 vezes no primeiro evento, 42 no segundo, 12 no terceiro, 
38 no quarto e 19 na última edição.

significativos de mobilizações e suas relações com a filiação teórico-
-metodológica, um texto com aporte nessas referências que, segundo 
eles, foi capaz de apontar para o leitor o que se compreende por esse 
conceito. Por outro lado, o segundo destaque dado por esses autores, 
baseado na análise de Antonio Miguel sobre o I Enaphem (MIGUEL, 
2014), afirma que, em alguns textos, esse conceito “não foi suficiente-
mente esclarecido, ou foi simplesmente tomado como sinônimo de 
conteúdo” (DASSIE; SILVA, 2018, p.171). É importante destacar que, 
na perspectiva de Miguel, que tem apoiado suas discussões no pensa-
mento de Ludwig Wittgenstein, um saber está sempre relacionado a 
uma prática: saber é sempre saber fazer algo, saber falar algo, saber 
jogar um determinado jogo de linguagem. Neste sentido, considerando 
as apreensões de Miguel, parece difícil pensar na objetivação de um 
saber, algo que saia de um contingente para atingir uma generalidade 
que, por princípio, exclui dela todo o lastro da especificidade de uma 
prática.

Algumas reflexões
Nossa empresa foi um tanto ambiciosa e nos cabe pagar o preço 

por esta ambição. Não nos foi possível abarcar a totalidade de traba-
lhos a ponto de elaborar  uma apreensão, mesmo que muito panorâ-
mica, sobre eles. Tivemos que optar por artimanhas metodológicas 
para que conseguíssemos apontar o que chamamos de trabalhos rele-
vantes, do ponto de vista das referências teóricas e/ou metodológicas. 
Assim lançamos mão de redes, nós, planilhas e softwares que guiaram 
nosso olhar por este emaranhado de mais de 300 trabalhos. Acredi-
tamos que o longo e árduo processo de sistematização e aglutinação 
destes trabalhos via rede nos dará outras possibilidades visuais de 
pensarmos nosso Evento e nosso campo de pesquisa (HEM), no entan-
to, ainda não fomos capazes de fazê-lo neste primeiro ensaio, e nos 
restringimos à escolha de um trabalho que compartilhasse o maior 
número de referências com os demais daquela Edição (algo que só foi 
possível com o software). Partindo deste ponto, nossa leitura pautou-
-se em identificar quais conceitos e procedimentos foram trazidos à 
cena a partir dos referenciais mobilizados e, também, que uso os au-
tores faziam destes referenciais. Outras análises podem ser ainda fei-
tas tomando-se outros nós significativos nessa rede de contribuições 
apresentadas nos Enaphem.
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É importante ressaltar que, aqui, nossos objetos de análise fo-
ram os textos submetidos ao Enaphem e não os trabalhos – via de re-
gra, teses e dissertações – dos quais esses textos foram recortados ou 
extraídos.

De forma muito panorâmica, após as análises dos nós aqui 
apresentadas, nos parece que os trabalhos estudados acabam por frag-
mentar sobremaneira as obras referenciadas dando ênfase ora a pro-
cedimentos de pesquisa, ora a categorizações que possibilitam ao pes-
quisador enquadrar determinado movimento, ação ou material nesta 
ou naquela categoria previamente estabelecida por um outro autor. 
Quanto à primeira dessas duas ênfases, é comum vermos antologias 
sobre o fazer historiográfico sendo citadas ainda que delas se origine 
apenas uma ação ou uma argumentação em favor de um determina-
do fazer (talvez já pré-estabelecido dentro de uma linha ou grupo de 
pesquisa).Quanto à segunda ênfase, não encontramos, nos textos ana-
lisados, problematizações das categorias trazidas para a discussão, 
mas tão somente enquadramentos, o que gera resultados não necessa-
riamente ricos em termos de originalidade, mas incrementais, como 
parte ou em relação a projetos mais abrangentes. 
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Considerações iniciais
Este capítulo concentra atenção nos processos e dinâmicas de 

produção de novos saberes para o ensino e para a formação de pro-
fessores.51 Em específico, aborda documentos curriculares relativos 
à matemática. Neste estudo, “documentos curriculares” designam 
os textos oficiais, chancelados por autoridades governamentais, que 
dão diretrizes para a educação. Interessa-nos analisar, dentro dos li-
mites das fontes de pesquisa mobilizadas, os bastidores da produção 
de documentos curriculares. Tal investigação justifica-se, pois, os es-
tudos sobre currículo, ao que parece, têm voltado atenção para os do-
cumentos curriculares consolidados como referência para os ensinos 
e para a formação de professores, sem atentarem para os processos e 
dinâmicas de sua produção. Neste sentido, parece-nos, há uma espé-
cie de reificação da documentação curricular nas análises, de modo a 
considerar as diretivas oficiais como sendo emanadas sem referentes, 
dadas por si mesmas. Acreditamos que estudos que levem em conta 
o modo como foram elaborados os documentos curriculares poderão 
ensejar uma melhor compreensão sobre a natureza dos saberes que 
referenciam as práticas de ensino e de formação de professores, em 
particular, daqueles que ensinam matemática. Procuraremos mos-
trar a importância dos estudos históricos para esse fim. Desse modo, 
o texto irá guiar-se pela interrogação: Que contribuições a História da 
educação matemática – Hem52 poderá dar às pesquisas que tratam dos 
documentos curriculares de matemática?

51  Este texto apresenta resultados que vêm sendo obtidos com o desenvol-
vimento do projeto temático “A matemática na formação de professores e no 
ensino: processos e dinâmicas de constituição de um saber profissional, 1890-
1990”. A pesquisa é financiada pela FAPESP. Maiores informações podem ser 
lidas no endereço: https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/98879/a-matematica-na-for-
macao-de-professores-e-no-ensino-processos-e-dinamicas-de-producao-de-um-
-saber-p/. O presente capítulo apoia-se em resultados parciais já publicados, 
promovendo reelaborações e alargamento das discussões em torno do tema 
dos experts e a produção de novos saberes. Para tal, foram utilizados, princi-
palmente, os estudos Almeida; Valente (2019) e Valente; Almeida; Silva (2020).

52  Desde logo, vale mencionar que, para melhor caracterizar o uso da sigla 
Hem, distinguimos “História da educação matemática - Hem” de “História da 
Educação Matemática - HEM”. Hem abarca estudos sobre a presença da ma-
temática nas escolas, nos ensinos, desde tempos imemoriais. HEM é expressão 
datada, envolvendo pesquisas sobre o campo disciplinar e profissional da Edu-
cação Matemática.

Os currículos de matemática em debate: a necessidade 
de abrir caixas-pretas

O título deste item reproduz, em sua primeira parte, os termos 
que identificam obra recente sobre currículos de matemática. Cons-
tituído como um panorama sobre os debates que envolvem os currí-
culos, em particular, os de matemática, o livro traz contribuições de 
vários autores nacionais e internacionais que pesquisam o assunto, 
trazendo referências brasileiras desde, pelo menos, 2004, sobre temas 
diretamente voltados aos currículos de matemática (GODOY; SILVA & 
SANTOS, 2018).

A obra nos dá uma visão geral de como têm sido problemati-
zados os currículos de matemática. E essa problematização mostra-se 
ampla. Os organizadores do livro, em sua parte introdutória, sinteti-
zam as temáticas mais recentes que vêm sendo objeto de estudos no 
âmbito dos currículos de matemática. Dentre elas: 

as prescrições no âmbito dos governos, os materiais curriculares produzidos 
para o ensino, os planejamentos construídos no contexto das instituições, 
as políticas públicas relativas ao desenvolvimento curricular, as ações de-
senvolvidas em espaços formativos e as avaliações, em suas variadas formas 
(GODOY; SILVA & SANTOS, 2018, p. 14).

Como se nota, por mais diversa que esteja sendo a forma de 
abordar a temática dos currículos, dos currículos de matemática, não 
há estudos, pelo menos no Brasil, relativamente aos processos e dinâ-
micas da elaboração da matemática indicada para estar presente nas 
salas de aula e na formação de professores, via currículos de matemá-
tica. As temáticas de pesquisa relacionadas anteriormente mostram 
que as investigações ocorrem a partir da expedição dos documentos 
curriculares. Os currículos, os documentos curriculares, são conside-
rados como verdadeiras “caixas-pretas”, aqui empregando a expres-
são utilizada por Bruno Latour (2000):
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A expressão “caixa-preta” é usada em cibernética sempre que uma máqui-
na ou um conjunto de comandos se revela complexo demais. Em seu lugar, é 
desenhada uma caixinha preta, a respeito da qual não é preciso saber nada, 
senão o que nela entra e o que dela sai (LATOUR, 2000, p. 14).

 Assim, a partir da leitura dos próprios documentos curricula-
res, os pesquisadores tecem análises diversas, como se mencionou an-
teriormente, sem que se atente para “um conjunto de comandos [que] 
se revela complexo” (LATOUR, 2000, p. 14). Tais comandos, em nosso 
entendimento, são os processos e dinâmicas envolvidos na produção 
da matemática para o ensino e para a formação de professores, siste-
matizados na documentação curricular. 

Mesmo quando muitos estudos se dedicam a descortinar os 
contextos sociais, econômicos e culturais de um dado tempo onde 
tenha ocorrido a produção curricular, a elaboração de documentos 
curriculares, tais contextos acabam por envolver essa documentação 
sem que ocorra uma investigação do que se passou no interior das cai-
xas-pretas. No dizer de Latour (2000) será mais importante, em vez de 
transformar em caixa-preta os aspectos técnicos da ciência e depois 
procurar influências e vieses sociais, fazer-se presente antes que a cai-
xa se feche e fique preta. Ou seja: em vez de se enredar na documenta-
ção curricular já consolidada, oficializada, inserindo-a num dado con-
texto social, político, econômico e cultural de sua produção, caberia 
estudar os processos e dinâmicas que ocorreram antes da sistematiza-
ção final desse tipo de material. 

Como analisar tais comandos complexos contidos no interior 
das caixas-pretas? Ou, por outra: como estudar os processos e dinâ-
micas envolvidos na produção de uma dada referência curricular? A 
resposta liga-se à própria metáfora: promover a abertura das caixas-
-pretas. Neste caso, atentar para o que ocorre antes do fechamento das 
caixas-pretas, isto é, em tempo anterior à consolidação de uma dada 
documentação curricular. E esse movimento de pesquisa, de volta no 
tempo, implica considerar estudos históricos. 

Abrindo as caixas-pretas da documentação curricular: 
com quais ferramentas?

Parece-nos insuficiente mencionar tão somente que a abertura 
de caixas-pretas deva ser realizada por meio de estudos históricos. Há 
que caracterizar que ferramentas teórico-metodológicas poderiam 
melhor contribuir para esse processo de abertura.

Antes disso, porém, caberia mencionar a especificidade para 
a qual este capítulo é voltado. O texto atentará para as mudanças da 
produção curricular tendo em conta, em especial, a matemática dos 
primeiros anos escolares. Buscar-se-á analisar os documentos curri-
culares que referenciaram o ensino e a formação de professores no 
largo período de 1890 a 2020, ao qual denominamos “Dos Programas 
de Matemática à BNCC”.

A abertura de caixas-pretas – leia-se: a investigação histórica 
que intenta postar-se em tempo anterior a seu fechamento, isto é, à 
consolidação oficial da documentação curricular - é tarefa que coloca 
o historiador da educação matemática diante de alternativas teórico-
-metodológicas já discutidas no campo da história, da história da edu-
cação. 

O movimento da pesquisa que intenta abrir caixas-pretas, ou 
em linguajar mais propriamente historiográfico, transformar monu-
mentos em documentos (LE GOFF, 1990) deverá encarar o desafio da 
variação de escalas de análise. Tal tipo de análise obriga o pesquisador 
a transitar de níveis: da macro-observação a situações particulares, 
em escala reduzida.

Cabe ao historiador da educação matemática considerar con-
textos internacionais, financiamentos de organismos estrangeiros, 
políticas educacionais, ações de governos nacional, estadual e muni-
cipal, movimentos mundiais de reorganização curricular, em termos 
da ambiência macro-histórica de elaboração dos documentos curri-
culares. Além disso, é também imperativo que o pesquisador trate de 
situações específicas e particulares envolvendo determinados perso-
nagens e suas ações em termos da sistematização de saberes a serem 
colocados nos documentos curriculares. Tais desafios levam ao jogo 
de escalas na análise. 

O tema das variações de escalas faz parte da análise crítica da 
produção historiográfica dos últimos tempos realizada por Paul Rico-
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eur em sua importante obra intitulada “A memória, a história, o es-
quecimento”, publicada no Brasil em 2007: 

A ideia chave ligada à variação de escalas é a de que não são os mesmos en-
cadeamentos que se mostram visíveis quando mudamos de escala, mas co-
nexões que passaram despercebidas na escala macro-histórica (RICOEUR, 
2007, p.221). 

Ricoeur, ponderando que a noção de variações de escalas é her-
deira da cartografia, alerta, no entanto, que na pesquisa histórica ela 
se mostra diferente daquela noção cartográfica: “Ao mudar de escala, 
não vemos as mesmas coisas maiores ou menores, em caracteres gran-
des ou pequenos” (RICOEUR, 2007, p. 222).

As idas e vindas realizadas por meio de variação de escalas têm 
em conta, também, referências já de algum tempo trazidas ao cam-
po sociológico por Pierre Bourdieu, em termos de caracterização dos 
campos disciplinares. 

Em artigo publicado em 1975, Bourdieu tratou da Especificidade 
do campo científico e das condições sociais do progresso da razão e, ain-
da, sobre o mesmo tema, em 1976, publicou o artigo intitulado O cam-
po científico. Ambos os textos estão aqui mencionados com títulos 
traduzidos para o português. Tempos mais adiante, no Collège de Fran-
ce, reproduzindo o curso que ministrou na instituição no ano letivo 
2000-2001, Bourdieu publicou o livro Science de la Science et réflexivité. 
No livro, o autor retoma a categoria de campo, segundo ele próprio, 
incorporando avanços teóricos e obtendo novas implicações que tal 
conceito pôde permitir. 

Seguindo a exposição de Bourdieu, um primeiro elemento a 
mencionar indica que utilizar a noção de campo permite romper com 
pressupostos que são tacitamente aceitos pela maioria daqueles que 
se interessam pela ciência. Assim, uma primeira ruptura implica des-
considerar a ideia de existência de uma ciência “pura”, perfeitamente 
autônoma e desenvolvendo-se segundo sua lógica interna e, ainda, no 
seio de uma “comunidade científica” (BOURDIEU, 2001). Para o autor, 
“falar de campo, significa romper com a ideia de que os cientistas for-
mam um grupo unificado, homogêneo” (2001, p. 91). Ainda, a ideia de 

campo subverte o pensar que o mundo científico é um lugar de trocas 
generosas no qual todos os pesquisadores colaboram para o mesmo 
fim.

A noção de campo implica ter em conta que há uma autonomia 
relativa dos grupos científicos considerados em relação ao universo 
social mais amplo. Isso significa, mais precisamente, que: 

(…) o sistema de forças que são constitutivos da estrutura de um campo (ten-
são) é relativamente independente das forças que se exercem sobre o campo 
(pressão). Ele dispõe de todo modo da ‘liberdade’ necessária para desenvol-
ver sua própria necessidade, sua própria lógica, seu próprio nomos (BOUR-
DIEU, 2001, p. 95).

Desse modo, torna-se pouco fértil o uso de termos como “a ci-
ência”, “os cientistas”, “os matemáticos”, “a matemática”, “o educa-
dor matemático” dentre outros. Interessa-nos, assim, ao invés disso, 
considerar “o campo disciplinar matemático”, “o campo da Educação 
Matemática”, “as ciências da educação”, “o campo profissional da do-
cência” e as relações que os indivíduos que participam desses campos 
compartilham entre si – as tensões, como diria Bourdieu; aquelas que 
os integrantes de um dado campo mantém com esse mesmo campo. 
Para além disso, importa o estudo, no tempo, das relações estabeleci-
das entre diferentes campos. 

As chamadas ciências da educação (filosofia da educação, psi-
cologia da educação, sociologia da educação, didática dentre outras), 
os campos disciplinares (matemática, educação matemática, didática 
da matemática) e o campo profissional da docência constituem es-
paços, por excelência, para a análise dos processos de elaboração de 
novos saberes, tendo em vista o entendimento da presença desses sa-
beres “nas escolas”. Por certo, muitas outras esferas estão presentes 
nesses espaços tendo peso relativo variável, a depender de uma dada 
época em que novos saberes são elaborados. 

No processo de abertura das caixas-pretas curriculares, por 
meio das idas e vindas na variação de escalas de análise, o historiador 
defronta-se com diferentes campos diretamente interessados na ela-
boração de novos documentos. Cada um deles, em dada época, tem os 
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seus representantes. Porém, há ainda, quando a análise inclui estudos 
em escala micro, determinados personagens diretamente envolvidos 
na produção curricular que não se caracterizam como representantes 
de um determinado campo. São eles, os experts. 

O aparecimento longínquo do termo expert é mencionado por 
Porret; Brandli; Lozat (2013) ao informarem que desde o início do sé-
culo XIV a palavra designa um indivíduo versado num conhecimento 
concreto oriundo da prática da observação, da análise e de seu poder 
de investigação material. Expert é um especialista técnico que resolve 
problemas práticos.

O historiador Peter Burke (2016) informa que o termo expert 
surgiu na Grã-Bretanha, em 1825. A palavra deu nome a um novo ofí-
cio, contratado por governos, de assessoria especializada para a reso-
lução de problemas práticos como saneamento, planejamento urbano 
ou administração das contas públicas. Eram questões ligadas ao cres-
cimento das cidades.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Genebra, na 
Suíça, coordenada pela professora Rita Hofstetter estudou o surgi-
mento dos experts em educação e sua institucionalização num proces-
so que ocorreu desde o século XIX. Se em tempos anteriores o expert 
emerge como contratado pelos governos para resolverem problemas 
da vida em sociedade, sobretudo nas cidades; em tempos da constitui-
ção dos sistemas nacionais de ensino, no século retrasado, os governos 
têm necessidade de novos saberes especializados. Eles deverão emba-
sar decisões a tomar no âmbito escolar relativos à eficiência do ensino, 
à gestão do fluxo de alunos, à adequação da escola aos diferentes pú-
blicos, à organização de conteúdos e etapas do ensino etc. (HOFSTET-
TER et al., 2017). 

Assim, o expert em educação refere-se a um personagem ou 
grupo de pessoas que recebem atribuições das autoridades de ensino 
de modo a assessorá-las, com a produção de saberes que embasem 
uma decisão oficial, na resolução de um problema prático. 

Maxim; Arnold (2012) apontam o movimento crescente de cha-
mamento dos experts, trazidos pelos governos, do meio científico. Essa 
condição do expert ser também um cientista, um pesquisador, coloca 
para esse personagem uma situação de trabalho diferenciada: vive en-
tre a lógica da pesquisa acadêmica e aquela da produção de expertise 

para a qual foi contratado. Tem-se assim, no trabalho do expert para a 
resolução de um problema prático, a mobilização de saberes de modo 
diferente daquele ao qual o pesquisador está habituado em suas lides 
acadêmicas. Assim, se tais personagens são, em princípio, guindados 
pelos governos por terem uma expertise numa dada área científica, 
quando chamados por autoridades educacionais dos governos deixam 
de atender diretamente demandas do campo de origem em que foram 
chamados para estarem a serviço dos órgãos governamentais, produ-
zindo novos saberes, de modo diverso àquele que era elaborado no âm-
bito de um dado campo disciplinar. 

De fato, há duas diferenças fundamentais que surgem quando 
se analisa mais de perto o trabalho dos experts. Uma diferença de tem-
poralidade. Enquanto a pesquisa científica visa aumentar progressi-
vamente, segundo um ritmo frequentemente lento, o estoque de co-
nhecimentos, a nova expertise elaborada pelo expert deve ocorrer em 
tempo relativamente curto. Além disso, a regulagem desse tempo não 
está nas mãos do expert, mas sob o comando de quem o contrata, das 
necessidades postas pela resolução de um problema prático. Há ainda 
uma diferença de finalidade. Enquanto a pesquisa fundamental de-
senvolve novos saberes, o trabalho do expert se dá na exploração de 
conhecimentos existentes para embasar uma decisão de ordem práti-
ca (Maxim; Arnold, 2012). 

De outra parte, e aqui está uma contribuição importante do 
estudo de Hofstetter et al. (2017), nas lides do expert, que não estava 
posta, ainda, nos estudos de Maxim; Arnold (2012), os experts, quando 
mobilizam saberes existentes com o fim de solucionar problemas prá-
ticos, promovem a produção de novos saberes, construídos em razão 
da necessidade de resposta aos problemas práticos. Não há que se pen-
sar, portanto, que o trabalho do expert se restrinja à escolha de sabe-
res já existentes, aplicando-os aos problemas práticos. Na mobilização 
desses saberes confrontados a um contexto e à expectativa de resolu-
ção de um problema prático, os experts em educação produzem novos 
saberes para o ensino e para a formação de professores.

Com o passar dos anos Maxim; Arnold (2015) avançam em seus 
estudos sobre a produção de saberes, na direção apontada pelos auto-
res suíços desde 2013, indicando uma problemática importante para 
investigação da produção de novos saberes, decorrentes da tensão em 
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que vive o expert. Essa tensão envolve, de um lado, a necessidade de 
atender à lógica da pesquisa acadêmica, seus cânones, regras, referên-
cias internas do campo disciplinar; de outro, é imperativo dar solução 
prática a problemas aos quais o expert foi contratado para dar assesso-
ria. Essa tensão, irredutível e sempre presente, revela um processo de 
produção de novos saberes algo diferente daquele elaborado no meio 
acadêmico; muda, ainda, a própria natureza dos saberes produzidos. 

A elaboração de uma nova proposta curricular leva governos 
a instituírem determinados personagens ou grupos como experts. Te-
rão eles a tarefa prática de produção de um novo currículo, uma nova 
referência curricular. Vindos, cada vez mais, do seio das universida-
des, da pesquisa acadêmica, chefiam equipes que deverão debruçar-
-se na produção de novos saberes para o ensino e para a formação de 
professores. Investigar o lócus da produção desses saberes e a sua na-
tureza é tarefa que tem início a partir dos documentos oficiais curri-
culares. Eles, como se disse anteriormente, têm sido tomados como 
“caixas-pretas”. A sua abertura envolve investigações históricas e uma 
estratégia que nos parece adequada para esse fim é acompanhar a tra-
jetória dos experts.

A identificação da expertise dos personagens, dos experts que ela-
boram referências curriculares, porém, nem sempre é tarefa fácil, pois 

os textos oficiais pertencem a um corpus por direito anônimo e precisamen-
te localizado, ainda que, de vez em quando, certos atores privilegiados (os 
inspetores-gerais, por exemplo) enunciem também normas em seu próprio 
nome (CHARTIER; HÉBRARD, apud SHIEH, 2010, p. 106). 

A investigação histórica que intenta tornar inteligível proces-
sos e dinâmicas de elaboração de novos saberes para o ensino e para a 
formação de professores, no entanto, coloca como desafio a identifica-
ção dos experts a partir do estudo de toda documentação subsidiária 
que poderá esclarecer o processo de fechamento das caixas-pretas dos 
documentos curriculares. Tais documentos se apresentam, na maio-
ria das vezes, tendo a assinatura de autoridades educacionais como 
Conselho Superior, Secretários de Estado, Direção-Geral da Instrução 
e tantas outras denominações que se sucedem ao longo do tempo. 

O que se apresentará, a seguir, são momentos considerados im-
portantes da produção de novas referências curriculares. Tomando-se 
essas referências, intenta-se identificar pistas que possam levar ao co-
nhecimento de processos e dinâmicas da produção de novos saberes. 
A localização dos experts mostrar-se-á fundamental para essa tarefa.

Documentos curriculares: no princípio, eram os 
programas

André Chervel (1994) pondera que a ideia de “Programa” – en-
tendido como programa de ensino – se consolida, historicamente, 
como um documento que é “estabelecido por uma autoridade supe-
rior e engloba praticamente tudo o que diz respeito a conteúdos de en-
sino ou dos exames; imposto ao conjunto dos professores e alunos e 
tem sua aplicação controlada pelas direção do estabelecimento e dos 
serviços de inspeção escolar” (CHERVEL, 1994, p. 13). De outra parte, 
no caso brasileiro, para além dos conteúdos, os programas de ensino, 
historicamente, podem apresentar outros elementos, como menciona 
Shieh (2010):

A propósito, cabe recordar o fato de que, embora em minoria, determinados 
programas de ensino não apresentavam apenas matérias e conteúdos: o de 
1887 (1º. grau do ensino primário) e, especialmente, o de 1904 (escolas-mode-
lo e grupos escolares) e o de 1911 (escolas isoladas) são exemplos claros de que, 
entremeados aos saberes escolares, estavam recomendações ao professor so-
bre como ensiná-los (p. 108).

A década de 1920, em São Paulo, mostra-nos uma disputa no 
campo educacional relativamente aos programas de ensino para os 
primeiros anos escolares. Em realidade, a produção desse tipo de do-
cumento de referência escolar, no Brasil, desde as primeiras décadas 
do século XIX, é objeto de disputas. Mas há singularidades, dignas de 
nota, relativas aos programas de ensino, seus processos de elaboração 
e o papel dos experts por esse tempo considerado a época da moderni-
dade da educação brasileira.

Logo ao início dessa segunda década do século XX tem-se o que 
ficou conhecido como Reforma Sampaio Dória (Lei n. 1750, de 8 de de-
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zembro de 1920). A regulamentação dessa lei reformadora do ensino 
vem com o Decreto n. 3.356, de 31 de maio de 1921. Nesse Decreto, em 
meio a tantas propostas de mudanças, há uma que trata de como de-
verá se dar a produção dos programas de ensino. Ao que parece, algo 
inédito na história da educação brasileira ocorre: seriam os próprios 
professores, com “autonomia didática”, os autores das respectivas “li-
ções” que comporiam os programas de ensino de cada rubrica escolar 
(NERY, 2002). A liberdade não seria total, o professor de cada disci-
plina elaboraria o seu programa em acordo com bases estabelecidas 
no próprio Decreto e entregaria o documento ao diretor para análise. 
Este, por sua vez, remeteria a produção do professor ao Secretário do 
Interior – ao tempo, autoridade maior responsável pelo ensino – que 
aprovaria a proposta ou não (Art. 253 do Decreto). Assim, de algum 
modo, os professores e os saberes que seriam sistematizados para o en-
sino em termos de métodos, e mesmo de conteúdos, teriam os profes-
sores como especialistas, experts na produção de saberes para o pró-
prio ofício. De fato, tratava-se de uma proposta inédita.

No entanto, as propostas de Sampaio Dória tiveram vida cur-
ta. Logo veio uma nova mudança oficial do ensino e o ineditismo da 
produção de rubricas curriculares por meio dos professores foi aban-
donado. 

(…) a autonomia didática não saiu do papel. Com a exoneração de Sampaio 
Dória do cargo de diretor geral da Instrução Pública, em 1921, Guilherme 
Kuhlmann assumiu o cargo. Foi Kuhlmann quem realizou as várias modifi-
cações na reforma de 20, entre elas, a extinção da autonomia didática (NERY, 
2002, p. 2).

Segue-se uma nova reforma do ensino, em 1925, sem que hou-
vesse brecha para a participação de professores na elaboração dos 
programas de ensino. Ao que tudo indica, os autores dessa reforma, 
tendo à frente Pedro Voss, então Diretor-Geral da Instrução Pública de 
São Paulo, também elaboraram um programa de ensino, expedido por 
Ato em fevereiro do mesmo ano. Retoma-se, desse modo, a ideia de 
Programa de Ensino à qual Chervel diz consolidar-se: será uma auto-
ridade superior a elaborar e impor aos professores o rol de conteúdos, 

os métodos e o desenvolvimento do ensino graduado pelos diferentes 
anos escolares. E assim foi feito. Surgiu o Programa de Ensino de 1925.

A tentativa de “abrir a caixa-preta” desse Programa leva-nos a 
recuar no tempo e analisar, mesmo que brevemente, contextos, pro-
gramas anteriores e personagens envolvidos nessa produção. 

Em 1894, foram elaborados novos programas de ensino por Os-
car Thompson e Benedito Tolosa, diretores da Escola-Modelo em São 
Paulo; também participou da elaboração Antônio Rodrigues Alvez Pe-
reira, inspetor escolar. Surgia um programa de ensino concêntrico, 
no qual um núcleo de conteúdos deveria ser retomado em cada ano de 
ensino de modo mais aprofundado. Há evidências de que Thompson 
também redigiu os programas de 1905 (SHIEH, 2010). 

Oscar Thompson esteve à frente da Escola Normal da Capital 
por cerca de vinte anos, entre os anos 1901 a 1920, entremeados nesse 
período viagens de estudos ao exterior e o exercício do cargo de Dire-
tor Geral da Instrução Pública em duas gestões: 1909-1911 e 1917-1920. 
Sabe-se, ainda, que, em 1916, Oscar Thompson foi comissionado pelo 
governo do estado para organizar uma proposta de reforma do ensino 
(NERY, 2002).

Tudo leva a crer que os programas vindos desde 1894 foram 
evoluindo com as mesmas características, ganhando detalhamento 
para o ensino, em termos de orientações aos professores, e chegando 
a 1925 pelas mãos de Pedro Voss, contemporâneo de Thompson. Desse 
modo, os programas de ensino de matemática para os primeiros anos 
escolares revelam uma espécie de continuum do ideário e ações de Os-
car Thompson, tendo em vista o ensino intuitivo, marca registrada da 
proposta de final de século XIX, em São Paulo, na criação dos Grupos 
Escolares. Revelava-se, assim, a primeira fase modernizadora da esco-
la primária paulista e os ensinos de matemática, lidos nos programas 
de ensino de 1894 a 1925 (FRIZZARINI et al., 2014). Houve um pequeno 
hiato, apenas, como se viu, por ocasião da Reforma Sampaio Dória, 
tendo sido logo retomado o curso dos programas anteriores, sem pos-
sibilidade de alterações que viessem dos professores, como inicial-
mente proposto. 

O programa de ensino de 1925 teve longa vida. Seguiu como re-
ferência por cerca de vinte e cinco anos, a despeito da vaga pedagógica 
escolanovista, sucessora da modernização de método intuitivo. Em 
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vão, Lourenço Filho, a partir de outubro de 1930, como Diretor Geral 
da Instrução Pública de São Paulo, intentou retomar a “autonomia 
pedagógica”, desta feita como uma estratégia para reorganizar o en-
sino nos moldes da escola ativa, apregoada pela Escola Nova. Parado-
xalmente, houve rejeição à proposta nas escolas (VALENTE, 2016) e o 
programa de 1925 seguiu em frente, reeditado em 1934, e utilizado até 
o início dos anos 1950 (RIBEIRO, 1996; FRIZZARINI et al., 2014). Até o 
momento, ao que parece, os historiadores da educação não têm dado 
uma justificativa mais palatável para o entendimento desse momento. 
A vida longa desse programa de ensino tem sido interpretada dando a 
ele “as qualidades que atendiam às necessidades daquela época e tam-
bém, em certa medida, à situação de instabilidade política do Estado” 
(RIBEIRO, apud NERY, 2009, p. 132). Tem sido ignorado o fato da con-
tinuidade, do aperfeiçoamento progressivo, ou dito de outra forma, 
das apropriações contínuas que se fizeram presentes no meio escolar, 
de um determinado modo de ensino que foi sendo disseminado desde 
finais do século XIX. 

A pesquisa que envolve abrir a caixa-preta do programa de en-
sino de 1925, mostra-nos que esse documento se esmera em detalhar, 
para o ensino e para o professor, a proposta de uma matemática intui-
tiva ao longo dos primeiros anos escolares. Um aperfeiçoamento de 
propostas vindas do final do século retrasado. 

Junto a esse programa encontra-se a figura de Oscar Thomp-
son. Thompson, assim, parece revelar-se como expert convocado pela 
oficialidade no exercício de suas variadas funções junto à educação em 
São Paulo. Suas ações, textos e propostas têm sido objeto de estudo e 
merecem, ainda, trabalhos que intentem revelar processos e dinâmi-
cas que estiveram presentes na montagem desse longevo programa 
intuitivo para a matemática, sobretudo para a aritmética. 

Dos programas para os guias curriculares e o 
ressurgimento dos experts

As diretivas postas nos programas de ensino desde finais do sé-
culo XIX até, praticamente, a década de 1950, como se buscou mostrar 
anteriormente, revelam um modelo de programas em que prevalecem, 
por longa data, as orientações para o trabalho pedagógico calcado na 
vaga do ensino intuitivo. Mesmo com a variedade interpretativa, com 

Figura 1: Página do Programa de 1925.  
Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/99651. 
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as diferentes apropriações, como diria Chartier (1990), apregoar o en-
sino intuitivo não abriu escolas diferentes de pensamento pedagógi-
co. Tal não ocorreu com o movimento da Escola Nova. Constituído de 
uma variedade de tendências, desde aquelas sem quaisquer diretivas 
até as que orientavam conteúdos a ensinar, essa frente ampla de pro-
postas para novas práticas pedagógicas não sedimentou programas, 
documentos curriculares, algo que viria contra os princípios gerais 
que embasavam esse movimento. Essa é uma possível interpretação 
para a permanência do programa de 1925 por tantos anos como refe-
rência oficial curricular. No entanto, a era dos programas parecia ter 
chegado ao fim com o nascimento dos estudos curriculares. 

No início dos anos 1960, com a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação – LDB 4024/61, tem-se a possibilidade de criação da disciplina 
Currículos e Programas. 

A disciplina “Currículos e Programas” teve sua inserção nos cursos de for-
mação de professores no início dos anos 60, sendo uma disciplina eletiva. So-
mente no final dos anos 60, passou a ser disciplina obrigatória na formação 
de supervisores escolares (PEREIRA, 2010, p. 42) 

Paradoxalmente, a emergência dos estudos curriculares não 
abalou, de pronto, a referência aos programas de ensino, sobretudo 
aqueles ligados à matemática. Isso ocorre em razão do impacto trazi-
do, na década de 1960, pela emergência de uma vaga internacional co-
nhecida como Movimento da Matemática Moderna – MMM. 

O MMM possibilitou a ocorrência de verdadeira “revolução 
curricular” (OLIVEIRA et al., 2011). Porém, as mudanças nos saberes 
para o ensino e para a formação de professores, as transformações e 
a emergência de uma nova matemática não decorreram de diretrizes 
oficiais curriculares. Neste ponto, a longa marcha para elaboração da 
LDB/1961 parece ter trazido para a documentação curricular – e, em 
particular, para a matemática – algo que nasceu já ultrapassado em 
termos das discussões internacionais e da adesão dos países a novas di-
retivas sobre o ensino e a formação de professores vindas do MMM. O 
lugar de referência dos novos saberes, para a nova matemática, foram 
os livros didáticos. Foram os novos livros didáticos e a proliferação de 

cursos de atualização de professores que ensinavam matemática os 
responsáveis pela construção dos novos saberes, da nova matemática, 
da matemática moderna. Um exemplo emblemático desse tempo refe-
re-se aos livros de Osvaldo Sangiorgi (VALENTE, 2008).

A nova coleção de obras didáticas de matemática desse consa-
grado autor sedimenta oficiosamente uma nova programação para o 
ensino de matemática no Brasil. A estratégia utilizada por ele, dada a 
não referência em documentos curriculares oficiais da nova matemá-
tica, era convencer os professores de que o programa de matemática 
havia mudado; que havia uma nova matemática a ser ensinada e que 
a sua obra pioneira trazia tal matemática em uma nova programação 
para o ensino. Assim escreve Sangiorgi, nas páginas iniciais do pri-
meiro volume de sua coleção de quatro livros, a serem utilizados nos 
ginásios brasileiros, a propósito dos assuntos abordados na obra:

Estão explicados neste Volume 1, e fazem parte dos vinte e quatro itens que 
compõem os Assuntos Mínimos para um Moderno Programa de Matemáti-
ca para os Ginásios, com as respectivas sugestões para seu desenvolvimento, 
apresentadas pelo Grupo de Estudos do Ensino da Matemática (GEEM), de 
São Paulo, em trabalho aprovado unanimemente pelo IV Congresso Brasi-
leiro do Ensino da Matemática (Belém, Pará, julho de 1962), e readaptados 
no Curso de Treinamento Básico para Professores Secundários (Diretoria do 
Ensino Secundário do Ministério da Educação e Cultura),  realizado em Bra-
sília, de 25 a 30 de novembro de 1963 (SANGIORGI, 1963).

À iniciativa de Sangiorgi, coordenador do GEEM, segue-se a 
publicação de grande quantidade de novos livros didáticos e, no âm-
bito do mesmo grupo, também, a publicação de obras para os primei-
ros anos escolares. Como exemplo tem-se a edição da coleção “Curso 
Moderno de Matemática para a Escola Elementar” de autoria coletiva 
das professoras Manhúcia Liberman, Lucília Bechara e Anna Franchi, 
publicada entre 1967 e 1974. Esses livros foram editados aos milhões de 
exemplares (VILLELA, 2010). 

De qualquer modo, como se disse, a LDB/61 pouco referenciou 
novos saberes, nova matemática para o ensino e para a formação de 
professores. Esse papel coube aos livros didáticos. Por analogia, seria 
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possível dizer que buscar os experts para a análise da produção de no-
vas referências obrigaria a seguir o trajeto de personagens ligados ao 
MMM, como Sangiorgi, Manhúcia, Lucília dentre outros autores de 
obras didáticas. Mas, de fato, tais personagens não constituíram ex-
perts. Não no sentido em que o termo está sendo utilizado neste capí-
tulo. A eles, a autoridade educacional, oficialmente, não atribuiu a ta-
refa de elaboração de diretrizes oficiais para o trato com a matemática 
moderna. Por meio do trabalho desses autores não se oficializou uma 
documentação curricular.

O aparecimento dos experts em tempos do MMM ocorrerá 
tardiamente, e a referência oficial à qual eles estarão vinculados será 
a nova Lei de Diretrizes e Bases - Lei 5692/71. Houve, assim, o ressur-
gimento dos experts, personagens a quem a autoridade educacional 
atribuiu a tarefa de sistematizar novos saberes para o ensino e para a 
formação de professores, agora com MMM em vigência.

A Lei de Diretrizes e Bases de 1971 (Lei nº. 5.692) reformou a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, estabelecendo no-
vos parâmetros para a classificação serial da educação básica, assim 
como a ampliação da sua obrigatoriedade. Criou a escola de 1º. grau, 
até então chamada ensino primário, que passou a ser denominada de 
ensino de primeiro grau, com a duração de oito anos. A nova lei procu-
rou garantir também a obrigatoriedade da matrícula das crianças com 
sete anos de idade nesse nível de ensino (BRASIL, 1971).

A LDB 5692/71 buscou superar o problema da descontinuida-
de entre o nível primário e ginasial, que, até então, a LDB 4024/61 não 
havia sido enfrentado. Com o ensino de primeiro grau obrigatório, de 
oito anos, foi trazida à baila a necessidade de alterações curriculares. 
Isso fomentou a elaboração dos Guias Curriculares para o Ensino de 1º 
grau (SÃO PAULO, 1975).

Os Guias paulistas, relativamente à matemática, tiveram como 
redatores os professores Almerindo Marques Bastos, Anna Franchi e 
Lydia Condé Lamparelli, segundo conta na Ficha Técnica dos Guias 
(SÃO PAULO, 1975).

A análise dos processos e dinâmicas que resultaram na sis-
tematização dos Guias, em específico, o de matemática para os anos 
iniciais, leva-nos a seguir a trajetória desses professores, convocados 
pelo estado, instituídos como experts. Ao seguir, em particular, a tra-

jetória da professora Lydia Lamparelli, localizamos a sua parceria 
com a professora Amabile Mansutti. Apesar do nome desta professora 
não constar na Ficha Técnica dos Guias, é possível ler o seu nome no 
item “Colaboradores da Análise Crítica” desse documento curricular.

O avanço nas pesquisas, no acompanhamento da trajetória da 
professora Lamparelli, mostrou-nos as atividades da professora Man-
sutti, sobretudo no que diz respeito à matemática dos primeiros anos 
escolares, no âmbito de um verdadeiro laboratório para a produção do 
novo currículo de oito anos: o IMEP. 

(…) o Instituto Municipal de Educação e Pesquisa – o IMEP –, [que] ficava na 
Bela Vista, onde hoje está a EMEF Celso Leite Ribeiro Filho. Ele foi criado 
porque o Paulo Natanael de Souza, então secretário de Educação do Municí-
pio, tinha interesse em fazer parte do Conselho Nacional de Educação e essa 
experiência inovadora poderia credenciá-lo. Isso quando a ditadura estava 
reprimindo as escolas experimentais justamente por achá-las alternativas 
demais. Porém, tudo era inovador no IMEP. Foram convidados os professo-
res do primário da rede municipal e os do secundário vieram dos ginásios 
vocacionais e das Escolas Experimentais do Estado, inclusive de escolas que 
estavam sendo boicotadas (MANSUTTI, 2018, p. 237).

No IMEP, Lydia Lamparelli era coordenadora da área de ma-
temática e também professora do 5º. ao 8º. ano. Mansutti lecionava 
nos primeiros anos escolares, tendo por interlocução em matemática, 
em um trabalho integrado, a professora Lamparelli. No que toca ao 
projeto de constituição do IMEP, havia a intenção de “construir um 
processo educativo contínuo dos 7 aos 14 anos” (MANSUTTI, 2018, 
p. 238). Tal propósito abarcava, por certo, os ensinos de matemática. 
Como graduar a matemática, em uma proposta de continuidade para 
oito anos? Seria necessário modificar a situação que vigia até então. 

O desenvolvimento das experiências curriculares para a escola 
de oito anos no âmbito do IMEP constituiu base para uma nova organi-
zação da matemática para o ensino. O laboratório de produção de um 
novo currículo colocou-se em movimento no ano letivo de 1970. A ati-
vidade pedagógica era vista e revista semanalmente com professores e 
coordenadores de área. Lamparelli e Mansutti trabalharam de manei-
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ra articulada. Lamparelli municiou Mansutti com textos específicos 
para o ensino de matemática, com bases em propostas do Movimento 
da Matemática Moderna - MMM. Houve um duplo desafio: construir 
um trabalho para uma escola integrada de oito anos e, ao mesmo tem-
po, incorporar as referências do MMM (MANSUTTI, 2020).

O trabalho integrado entre Mansutti e um expert do ensino de 
matemática, representado por Lydia Lamparelli, enfrentará o desa-
fio da continuidade. Na verdade, tem-se como tarefa a elaboração de 
uma matemática para os anos iniciais – 1ª. à 4ª. séries – que pudesse 
constituir as bases iniciais de ensino para as demais séries – de 5ª. à 
8ª. – já contempladas por livros didáticos elaborados por Lamparelli, 
referenciados no MMM. A programação, assim, para as primeiras sé-
ries, tem início pelo fim, por uma programação já posta para o antigo 
ginásio. As atividades desenvolvidas por Mansutti, neste caso, serão 
fundamentais para a elaboração da proposta para as primeiras séries.

Da experimentação, da construção de novas bases para o ensi-
no em cada série escolar, Mansutti, após três anos, inseriu-se na cir-
culação do trabalho realizado no IMEP. Passou a ser convocada para 
trabalhar na formação de professores de toda a rede municipal de en-
sino em São Paulo: “A experiência do IMEP foi um piloto, para ganhar 
escala. Ganhar todo o ensino da rede de escolas municipais. É preciso 
lembrar que não havia escolas de primeiro grau, apenas ensino primá-
rio” (MANSUTTI, 2020).

A organização do currículo de oito anos, testada, vinda da prá-
tica experimental no IMEP, ganhará novas sistematizações, novos ní-
veis de objetivação, de modo a poder alastrar-se, a partir de São Paulo, 
como referência para todo o Brasil.

Nascem os “Guias Curriculares para o ensino de 1º. Grau” do 
estado de São Paulo, no contexto educacional após a aprovação da LDB 
5692/71, apelidado pelos professores de “Verdão”, em razão da cor de 
uma de suas capas.

O Centro de Recursos Humanos e Pesquisas Educacionais 
“Prof. Laerte Ramos de Carvalho” – CERHUPE, órgão criado em 1973, 
assumiu então essa tarefa de produção das novas referências para o 
ensino e para a formação de professores.
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De acordo com texto introdutório dos Guias Curriculares, es-
crito pela Prof.ª Therezinha Fram, então diretora do CERHUPE, hou-
ve uma demanda de recrutamento de professores para a produção de 
tais guias:

Caracterizada a escola de 1º grau, mais definidamente puderam ser estabe-
lecidas as diretrizes gerais para a construção do currículo. Em seguida, pro-
cedia-se ao recrutamento de especialistas para realizá-la. A constituição das 
equipes traduzia a preocupação de ver assegurada uma visão total do proces-
so escolar: seus membros somavam experiências, abrangendo todos os graus 
de ensino vigente – primário, secundário – ginasial e colegial – e superior 
(SÃO PAULO, 1975).

O excerto acima coloca em uso o critério de seleção de experts 
que fossem capazes de resolver um problema prático – a construção 
de um currículo para a escola de oito anos, nesse caso. Considerava-se 
então, de acordo com o mesmo texto, que a expertise necessária para 
desempenhar essa tarefa seria possuir formação superior. Para tal ati-
vidade, foram recrutados para a equipe de Matemática os experts Al-
merindo Marques Bastos, do Colégio Macedo Soares; Anna Franchi, 
da Escola Experimental da Lapa e Lydia Condé Lamparelli, do Institu-
to Brasileiro de Educação, Cultura e Ciências – IBECC.

No caso de Lydia Lamparelli, chefiando a equipe designada 
para elaboração desse currículo, a expertise a ela atribuída deu-se 
mediante sua atuação no Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e 
Cultura (IBECC), órgão ligado à Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que já colaborava com a DAP 
em “estudos relativos aos fundamentos científicos e legais dos novos 
conteúdos curriculares” (LAMPARELLI, 2018). A nova expertise a ser 
por ela coordenada e desenvolvida com o “Verdão” amparava-se tam-
bém nas experiências vindas do IMEP. Todo um processo de circula-
ção do novo documento curricular colocou-se em marcha, na elabora-
ção de subsídios aos professores.

Os cursos dados a professores de modo a serem construídas as 
bases de implementação do novo documento curricular seguiam uma 
lógica de estudos das referências internacionais, revelando as mudan-

ças que estavam ocorrendo no mundo, caminhando para as especifi-
cidades do trabalho do professor referenciado pelo Guia Curricular. 
Como exemplo, Lydia Lamparelli traduziu texto que Howard Fehr ela-
borou para a UNESCO, em 1966, intitulado “New Trends in Mathema-
tics Teaching”, originando apostila usada em cursos para professores 
nominada “Matemática na Escola Elementar” (FEHR, 1969). Dentre os 
elementos a destacar junto aos professores cite-se como emblemático 
o trecho:

A MATEMÁTICA QUE DEVE SER ENSINADA – Na escola elementar, a ins-
trução tradicional tem estado quase que somente limitada à memorização 
do Sistema de Numeração Decimal e dos processos de cálculo nesse sistema. 
Nenhuma atenção é dada à estrutura e à compreensão. Somos de opinião de 
que somente uma estrutura compreensível da aritmética dos números cardi-
nais e dos números racionais positivos, com as propriedades fundamentais 
das operações destes números, devem ser ensinadas e ensinadas a todas as 
crianças desta maneira. Este é o caminho para estabelecer a fundamentação 
para estudos subsequentes de álgebra assim como para as aplicações da Ma-
temática às Ciências (FEHR, 1969, p. 4).

Assim, o “Verdão” e seus subsídios, em suas diferentes ver-
sões, trazem a característica de um currículo rígido, no sentido de 
pouco relativizarem a graduação e organização do ensino que seria 
ministrado a partir de seus ditames. Foram produzidos nos tempos 
da ditadura militar. Tais propostas educacionais estavam alinhadas 
ao tecnicismo, numa lógica ligada estritamente ao conteúdo de cada 
disciplina (DURAN, 2012). Para além dessa caracterização ampla, edu-
cacional, tratando essa produção curricular como tecnicista, caracte-
rística bem adaptada a tempos de ditadura, o lado que melhor revela 
essa produção de novos saberes, para o caso da matemática, refere-se 
ao poder dado aos experts atuantes em instâncias estatais. Suas ações, 
embasadas em pesquisas e experimentações, não poderiam ser alvo 
de dúvidas. A participação de professores e demais atores no processo 
de elaboração desse novo documento curricular se fazia no âmbito da 
experimentação tomando alunos e professores como objetos de pes-
quisa. Havia que seguir algo já consolidado internacionalmente em 
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termos de que matemática deveria estar presente no ensino e na for-
mação de professores: a matemática moderna, a matemática vista em 
termos das estruturas algébricas.

Dos Guias para as Propostas: a democratização do 
trabalho dos experts

O processo de redemocratização do país teve início com a elei-
ção direta para governadores dos estados. Em São Paulo, foi eleito An-
dré Franco Montoro, que governou o estado no período de 1983 a 1987. 

A eleição abriu caminho para a participação de diversos seto-
res que, nos tempos da ditadura militar, estavam excluídos da cena 
pública. No âmbito educacional, sindicatos de professores, associa-
ções docentes, universidades e as secretarias de educação voltaram 
atenção para a elaboração de novos documentos curriculares. Afinal, 
caberiam alterações relativamente às referências vindas do período 
militar, e a educação era uma das áreas prioritárias do novo governo 
paulista. Assumiu-se que a elaboração de documentos curriculares, 
orientadores de saberes a estarem presentes no ensino e na formação 
de professores era tarefa que deveria incluir debates e ampla partici-
pação da sociedade e de seus representantes.

Montoro assumiu a pasta em março de 1983. Já em julho desse 
ano foi instituído o Fórum de Educação do Estado de São Paulo. Sob a 
coordenação de Clarilza Prado de Sousa (CENP) e dirigido por Maria 
Amélia de Azevedo Goldberg foi debatido o tema: “A escola que temos 
e a escola que queremos”, na perspectiva da qualidade e autonomia 
das escolas. Uma escola com foco numa pedagogia tecnicista e beha-
viorista ou uma escola preocupada com a construção do saber? 

As ideias construtivistas passaram a fazer parte das discus-
sões educacionais e desencadearam a produção de uma nova proposta 
curricular, substituindo os Guias. Assim, iniciou-se o processo de ela-
boração das Propostas Curriculares conduzido pela CENP (FINATO, 
2015, p. 171).

Como lugar de elaboração curricular desde a sua criação, a 
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) iniciou, em 
1985, as discussões com vistas à elaboração de uma nova proposta de 
ensino. No ano seguinte, tem-se notícias do processo de elaboração da 
Propostas Curriculares, por meio do então coordenador da CENP:

Os textos preliminares das propostas relativas aos diferentes componentes 
curriculares a partir das discussões com os professores, estão sendo elabora-
dos pelas equipes técnicas de 1º e 2º. Graus da CENP e serão oportunamente 
divulgados e discutidos com professores e especialistas da rede de ensino es-
tadual (PALMA FILHO apud MARTINS, 1996, p. 8).

Assim, surgiram as primeiras versões das “Propostas Curricu-
lares do Estado de São Paulo – 1º. Grau”. No caso, por exemplo, da Pro-
posta Curricular para o Ensino de Matemática – 1º. Grau, o Prefácio da 
versão final informava:

A 1ª. versão desta proposta, elaborada pela Equipe Técnica de Matemática da 
CENP, com assessoria dos professores Antonio Miguel (UNICAMP) e Nilson 
José Machado (USP), foi discutida com os monitores de Matemática em dois 
encontros de 30 horas cada (um dos quais, coordenado pelo professor Luiz 
Roberto Dante (UNESP-Rio Claro), com o objetivo de sistematizar sugestões 
indicadas no processo de discussão em cada Delegacia de Ensino (SÃO PAU-
LO, 1991, p. 8 – 4ª. edição).

Em 1988, em sua terceira versão revista a partir de “intensa 
participação da rede de ensino” (CENPEC, 2015, p. 170), o documen-
to foi divulgado nas escolas. Antes disso, porém, o novo documento 
curricular, em sua versão preliminar, foi objeto de intensos debates e 
críticas. Um termômetro desses debates é dado por inúmeras matérias 
publicadas na imprensa paulista em 1987.53

Como se disse anteriormente, em tempos de ditadura, como 
a sociedade civil e seus órgãos representativos estavam ausentes dos 
debates sobre a vida pública, a volta da democracia, com a eleição di-
reta dos governadores, promoveu um retorno desses setores, ávidos 
de participação, sobretudo nos rumos da educação.

53  Jornais como Folha de São Paulo - FSP e O Estado de São Paulo - ESP, publi-
caram matérias com títulos bombásticos sobre a nova proposta. Exemplos disso: 
“Reforma Curricular é discutida e visa não-reprovação” (FSP, 28/7/87); “Projeto 
da CENP institucionaliza baixo nível de ensino” (2/8/87); Luta de classes, lição na 
escola pública” (ESP, 13/9/87); “Secretário recua e critica propostas da CENP” 
(ESP, 1/10/87).
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João Cardoso de Palma Filho esteve à frente da CENP no pe-
ríodo 1984-1987. Posteriormente, elaborou dissertação de mestrado 
estudando as repercussões de matérias publicadas em jornais paulis-
tas e analisando os debates travados por agentes como: membros da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, entidades ligadas ao 
magistério paulista (APEOESP e UDEMO) e associações científicas 
(ANDE; AGB, ANPUH) (PALMA FILHO, 1989).

Como se nota, o novo tempo democrático de elaboração cur-
ricular colocou a descoberto os agentes mais diretamente interessa-
dos na produção de novos saberes para o ensino e para a formação de 
professores. Dentre eles identificam-se representantes de campos pro-
fissionais da docência, campos disciplinares, autoridades científicas, 
dentre outros setores. 

No que toca diretamente ao documento curricular de mate-
mática, o ponto de partida para a elaboração da “Proposta Curricular 
para o ensino de Matemática – 1º. Grau” foram os Guias Curriculares 
da década de 1970:

(…) um grupo de 30 professores (Universidade, Equipe Técnica de Matemá-
tica, Monitores e alguns professores da rede), realizou estudos sobre o Guia 
Curricular e os “Subsídios” em meados de 1985, tendo em vista a elaboração 
do texto preliminar da nova proposta curricular de Matemática para o ensi-
no de 1º Grau (PALMA FILHO, 1989, p. 109).

A participação dos professores, na avaliação da primeira ver-
são da Proposta, ocorrida em julho de 1986, teve em conta 20 docentes 
de cada Delegacia de Ensino. As críticas dos professores ouvidas nas 
reuniões foram sistematizadas dando origem a uma nova versão da 
Proposta um ano depois. Finalmente, em 1988 saiu a versão final dis-
tribuída para a rede de ensino (PALMA FILHO, 1989).

O novo documento curricular para o ensino de matemática, 
como se mencionou, teve por ponto de partida a análise dos Guias 
Curriculares. A construção da Proposta acabou ocorrendo por con-
traponto a essa documentação curricular de tempos da ditadura. Para 
além desse contraste relativamente à nova ordem política, a Proposta 
Curricular antagonizou-se com os ditames do MMM. 
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Como resultado de elaboração de novos saberes para o ensino 
de matemática, tem-se uma organização de conteúdos em três gran-
des temas: Números, Geometria e Medidas em que os autores indica-
vam que as grandes metas para o ensino de Matemática referiam-se às 
aplicações práticas e ao raciocínio lógico (PALMA FILHO, 1989). 

Na abertura da caixa-preta da Proposta, por meio dos experts, 
já à página de rosto, nota-se que eles estão nomeados: Antonio Miguel 
(Assessor) - UNICAMP; Marília Barros de Almeida Toledo – CENP; 
Mário Magnusson Jr. – CENP; Nílson José Machado – (Assessor) – 
USP; Regina Maria Pavanello – CENP; Roberto Barbosa – CENP; Ruy 
Cesar Pietropaolo – CENP; Suzana Laino Cândido – CENP; Vinício de 
Macedo Santos – CENP (SÃO PAULO, 1991, p. 1).

Em entrevista, um desses experts – Vinício Santos – recorda os 
movimentos dos bastidores de elaboração da Proposta e como enten-
de, em dias atuais, o modo como esse documento curricular se conso-
lidou:

Então, eu costumo dizer que a proposta de matemática assim como as ou-
tras era uma proposta frankestein porque ela tinha uma cabeça em Grams-
ci, vamos dizer assim, mas ela tinha um corpo escolanovista (…) então, ela 
era híbrida e acho que os caras que eu estudo hoje, que analisam o ciclo das 
políticas públicas, discutem a questão do currículo, mostram que não há 
possibilidades de você  ter uma proposta elaborada segundo as diretrizes 
de um pensador, de uma perspectiva única. Entende? Porque as propostas 
e os documentos são processos de ressignificações (…) e a gente também fa-
zia levantamentos a partir do que os monitores traziam, íamos até as regiões 
para saber o que eles achavam do ensino, então tinha crítica de todo tipo, e 
algumas muito conservadoras até; e a gente tinha também a função de não 
permitir que a proposta fosse muito retrógrada, ou mais do que era. Então a 
gente fazia esse meio de campo e a gente tinha também, no caso o Antonio 
Miguel e o Nilson Machado, eles foram chamados como colegas da univer-
sidade para dar uma assessoria também técnica à equipe; a gente escrevia, 
eles analisavam, mas tem uma marca muito forte da equipe dessa questão 
da organização do conteúdo, da questão que nós organizamos em três eixos, 
né? (números, geometria e medidas), para garantir que as experiências, que 
esses três domínios pudessem estar interligados, intercalados, mesclados, 

entende, e romper com essa visão de esgotar números, depois medidas, de-
pois geometria, a gente também era impregnado com ideias além dessas que 
eu falei, né? Com ideias do ensino espiral por exemplo, que entende romper 
com a ideia de gradação progressiva, de partir do simples para o complexo, 
no sentido rigoroso e trabalhar com uma ideia de que as noções elas pode-
riam ser trabalhadas, considerando que elas não eram noções exclusivas de 
uma única série (SANTOS, 2021).

Professores, entidades ligadas ao magistério, imprensa e uni-
versidades estiveram presentes como agentes produtores da nova do-
cumentação curricular. Os bastidores da elaboração da Proposta mos-
tram um processo de democratização do trabalho dos experts. Vários 
deles encontravam-se já institucionalizados pelo governo paulista, 
por meio da CENP. Outros ainda se somaram ao grupo como consul-
tores, leitores críticos das versões preliminares. Mas, algo importante 
no processo remete à interlocução com os professores por meio das 
Delegacias de Ensino, no âmbito dos debates e críticas à elaboração 
das diferentes versões. 

Como se leu anteriormente, no depoimento do professor Vi-
nício Santos, era intenção dos experts da CENP elaborar uma propos-
ta “em espiral”, trazendo temas e conteúdos em níveis de diferentes 
aprofundamentos ao longo das várias séries escolares. A presença viva 
das consultas a professores modificou tal intenção. Diferentemente do 
que foi apresentado em primeira e segunda versão da Proposta, a con-
solidação do documento curricular, em sua terceira versão atendeu às 
críticas dos docentes: “Nesta versão, os conteúdos são apresentados 
seriadamente, atendendo à solicitação dos professores nos relatórios 
das DEs” (SÃO PAULO, 1991, p. 8).  

As dinâmicas e processos envolvidos na produção curricular 
pós-ditadura, concretizadas na elaboração da Proposta Curricular 
para o ensino de matemática – 1º. Grau, em São Paulo, mostram um 
processo retirada de decisões de certo modo autônomas, anterior-
mente postas ou delegadas a determinados agentes, experts. A reali-
dade escolar, trazida para a cena da produção de novos saberes para o 
ensino e para a formação de professores, colocou em cena interesses 
dos professores, das suas associações, das universidades, do jogo po-
lítico que voltava a ser realizado em bases democráticas. Há, assim, 
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um processo de democratização do trabalho dos experts. As novas ex-
pertises presentes na Proposta resultaram de embates entre diferentes 
searas interessadas em fazerem parte da produção dos novos saberes.

Os PCN e a internacionalização dos experts
A década de 1990 abriu-se para a internacionalização da pro-

dução de saberes para o ensino e para a formação de professores, e o 
Brasil integrou a rede internacional dessa produção. Em termos das 
referências que dão origem às modificações curriculares e do ensino 
de matemática, levando o Brasil à elaboração dos PCN – Parâmetros 
Curriculares Nacionais, tem-se a participação do país na Conferência 
Mundial sobre Educação para Todos. Como se sabe, o evento ocorreu 
em Jomtien, na Tailândia, em março de 1990. A Conferência reuniu os 
nove países com maior taxa de analfabetismo mundial (Bangladesh, 
Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão). 
Seus promotores foram a Organização das Nações Unidas para Edu-
cação e Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia (UNICEF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNDU) e o Banco Mundial. No encontro, os representantes gover-
namentais comprometeram-se a impulsionar políticas educativas de 
modo a fazer frente ao problema (OLIVEIRA, 2009).

Os países participantes, em compromisso, assinaram a “De-
claração Mundial sobre Educação para Todos” e, em decorrência, no 
Brasil, surgiu a necessidade da criação do Plano Decenal de Educação. 
Para subsidiar tal ação, foi realizada em Brasília, de 10 a 14 de maio de 
1993, a “Semana Nacional de Educação para Todos”. 

Em análise macro, os preceitos da ideologia neoliberal da dé-
cada de 1990 influenciaram diferentes países da América Latina, im-
pondo valores baseados no mercado econômico, pois o processo edu-
cacional precisava atender às demandas da reestruturação produtiva 
e à lógica da eficácia (PORTELA, 2013). Por essa lógica, as reformas 
educacionais passariam a atender as demandas da sociedade moder-
na, conforme padrões de qualidade e orientações formuladas pelas 
grandes agências internacionais.

Na década final do século XX, o Brasil buscava a inserção na 
economia globalizada; entretanto a democratização do ensino proje-
tada nos anos 1970 andava a passos lentos: em 1990, apenas 19% da po-
pulação havia concluído a etapa inicial de oito anos de escolarização. 

De outra parte, organismos internacionais ofertavam financiamentos 
aos setores sociais dos países mais pobres, caso em que o Brasil se en-
quadrava, na lógica de adequar o sistema de ensino às necessidades 
do mercado de trabalho de acordo com desenvolvimento econômico 
pretendido. Nesse cenário, o Banco Mundial apresentou-se como in-
termediário para viabilizar as transformações requeridas pela nova 
ordem mundial (ZANLORENZI; LIMA, 2009).

Três anos após a Conferência, o Brasil também comprome-
teu-se com a expansão da educação básica da população por meio da 
Declaração de Nova Delhi, assinada em 16 de dezembro de 1993. Pela 
declaração, os líderes dos países assumiram buscar com zelo e deter-
minação as metas definidas pela Conferência Mundial sobre Educação 
para Todos e pela Cúpula Mundial da Criança, realizadas em 1990, e 
convocaram colaboradores internacionais para financiamento de 
suas ações.

Essas linhas anteriores sintetizam o contexto nacional e mes-
mo mundial dos rumos previstos para as reformas educacionais e, em 
específico, a partir de uma já vasta literatura, que analisa em escala 
macro, o surgimento dos PCN. 

Aproximando mais as lentes de observação, com intuito de me-
lhor compreender as novas propostas para o ensino de matemática, 
elaboradas a partir da década de 1990, buscando abrir a caixa-preta 
dessa documentação curricular, tem-se o ano de 1995, momento em 
que Fernando Henrique Cardoso assumiu a Presidência da República. 
Nesse mesmo ano, o presidente incumbiu a elaboração dos PCN à Se-
cretaria do Ensino Fundamental. Tal fato é justificado por não estar 
definido no Art. 210 da Constituição Brasileira de 1988 quem seria o 
sujeito e nem o instrumento a ser  utilizado para  fixar os conteúdos 
mínimos estabelecidos e, também, para se fazer cumprir as diretrizes 
do Plano Decenal de Educação. Dessa forma, o MEC – Ministério da 
Educação e Cultura assumiu o papel de protagonista da elaboração 
dos PCN (CURY, 2002).

 Para iniciar o trabalho de estruturação dos PCN foram orga-
nizados grupos de professores por área; na de matemática foram con-
vidadas, primeiramente, as professoras Maria Tereza Perez Soares, 
professora com experiência na formação de professores de escolas pú-
blicas e Maria Amabile Mansutti, especialista em Didática da Matemá-
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tica, participante de órgãos de assessoria de secretarias de educação 
durante vários anos. Posteriormente, juntou-se ao grupo a professora 
Célia Maria Carolino Pires, doutora em Educação, membro de equipes 
de elaboração curricular do estado de São Paulo. Iniciava-se, assim, 
a construção de uma proposta curricular de matemática do primeiro 
nível de escolaridade, que correspondia do primeiro ao quarto ano do 
Ensino Fundamental da época. Os PCN para os chamados primeiro e 
segundo ciclos do Ensino Fundamental (quatro anos iniciais) foram os 
primeiros a serem definidos pelo Ministério da Educação, tendo sido 
elaborada uma versão preliminar em 1996. Para o texto relativo aos 
anos finais do Ensino Fundamental, a versão preliminar foi divulgada 
em 1997. Os textos definitivos foram publicados, respectivamente, em 
1997 e 1998. Somente em 1999 foram instituídos os PCN para o Ensino 
Médio.
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Soares (2020) pondera que devido à complexidade de elaborar 
um currículo de abrangência nacional e, também, não tendo nenhum 
especialista curricular com experiência de estudo de tal amplitude na 
equipe, buscou-se conhecer as propostas de outros países. Em particu-
lar, deu-se atenção ao currículo espanhol, de onde, então, originou-se 
o convite de consultoria técnica ao professor César Coll, da Universi-
dade de Barcelona, na Espanha.

Silva (1996, p. 199) descreve o contexto de época em que Coll é 
convidado pelo governo brasileiro:

(…) a reforma curricular espanhola é, no momento, o principal produto de 
exportação cultural daquele país, na medida em que está servindo de inspi-
ração para reformas semelhantes em vários países da América Latina: Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colômbia e possivelmente outros de que não se tem 
notícia. Uma das figuras centrais da reforma educacional espanhola é o pro-
fessor César Coll, a mesma pessoa que hoje percorre a América Latina, pres-
tando assessoria e conselho às equipes reformadoras desses vários países, 
incluindo o Brasil, onde sua influência se dá, sobretudo, através da interme-
diação da filha do atual Presidente da República, Beatriz Cardoso, e da Escola 
da Vila, escola privada que serve à elite paulistana.

Com os encaminhamentos de Coll referentes à estruturação 
dos documentos e devido à complexidade do trabalho a ser realizado, 
ampliou-se a quantidade de especialistas que vieram a contribuir na 
elaboração dos PCN. Assim, multiplicaram-se os experts.

Foram convocados pela Secretaria de Educação Fundamental 
do MEC “cerca de 60 estudiosos da educação brasileira e mais repre-
sentantes da Argentina, Colômbia, Chile e Espanha, países nos quais 
foram recentemente promovidas mudanças curriculares, para discu-
tir a ideia de instituir um currículo nacional no Brasil” (MOREIRA, 
1996, p.10). 

Ao que tudo indica, as primeiras intenções de elaboração dos 
PCN como uma nova proposta curricular deveriam romper com a tra-
dição: partiriam das sugestões dadas por professores atuantes nos pri-
meiros anos escolares. Seria constituída uma proposta curricular vin-
da do ensino e para o ensino. Essa tentativa incluiu docentes de escola 

privada paulistana, de caráter inovador. Haveria que se considerar 
esse trabalho, tido por referência, no âmbito das escolas de vanguarda 
de São Paulo, alargando-o na construção de uma nova proposta curri-
cular para o Brasil.

A presença dos acadêmicos logo parece ter alinhado a proposta 
inicial com as diretivas já esquadrinhadas pelo currículo trazido por 
César Coll. O embate inicial entre o campo profissional da docência re-
presentado por esse coletivo de professores e o campo acadêmico logo 
tirou de cena a construção curricular a partir do ensino, das experi-
ências que vinham sendo levadas no cotidiano escolar. A entrada da 
professora Célia Carolino na equipe responsável pelos PCN de Mate-
mática dos primeiros anos escolares trouxe os debates para a seara das 
universidades, de seus professores e representantes, dos expoentes 
dos campos disciplinares. Haveria que ser construído um discurso que 
mais atendesse a lógica dos saberes universitários, de modo a garantir 
legitimidade acadêmica da nova proposta. Os saberes universitários, 
a esse tempo, voltavam-se para a consolidação no Brasil do campo da 
Educação Matemática. Nesse sentido, os estudos vindos do que cha-
mamos Didática da Matemática francesa em boa medida orientaram a 
elaboração das novas propostas para o ensino de matemática.

Elaborados os PCN, tinha-se a pretensão de apresentar uma pro-
posta ministerial para a construção de uma base comum nacional para 
o Ensino Fundamental e também ser um instrumento de orientação na 
formação dos currículos das escolas. A versão final foi apresentada para 
deliberação do Conselho Nacional de Educação (CNE) em setembro de 
1996, que por sua vez optou por produzir um documento de orientações 
mais amplas, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Assim, em outubro 
de 1997, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 
anunciou a distribuição do documento a todos os professores, como 
uma produção do Ministério da Educação (GALIAN, 2014). Pela legis-
lação brasileira aprovada em 1996, as escolas teriam autonomia para 
construir seus projetos pedagógicos; e, sem o aval do CNE os PCN não 
poderiam ter caráter mandatório. Na prática, contudo, os PCN tiveram 
efeito semelhante ao de um programa, pois foram considerados na ava-
liação de livros didáticos distribuídos por todo o país, e na composição 
das provas pelas quais foi avaliada a qualidade do ensino ofertado em 
cada escola, município e região, regulando, desse modo, a ação docente.
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A leitura dos PCN para o ensino de matemática mostra uma 
valorização da proposta de resolução de problemas como fio condutor 
das atividades nas aulas de matemática. Tem-se a referência ao texto 
“Uma Agenda para Ação”, publicação do National Council of Teachers 
of Mathematics (NCTM), dos Estados Unidos.

Assim, em lugar da valorização dos conteúdos matemáticos 
por si mesmos, ganha protagonismo a resolução de problemas. Tais 
problemas teriam origem em atividades em que os alunos estariam 
mobilizados para utilizar a matemática como ferramenta de sua reso-
lução, desenvolvendo competências, termo nuclear para essas novas 
propostas.

Nota-se então uma mudança relativa às propostas de ensino, 
sendo compreensível a subordinação e até mesmo a secundarização 
dos conteúdos matemáticos em prol das atividades que irão desenvol-
ver competências. Essa mudança estará associada a reformas na for-
mação de professores: se em tempo anterior ela estava centrada no co-
nhecimento do campo disciplinar matemático, a partir dos anos 2000 
serão privilegiados os saberes construídos na e a partir da prática do-
cente. Nesse cenário, o saber profissional docente teria nos conteúdos 
matemáticos um meio e não um saber de formação por si só. Assim, 
os temas matemáticos passariam a ter importância ou não a depender 
das competências cognitivas que poderiam desenvolver na resolução 
de problemas vindos das atividades propostas aos alunos, e elas não 
seriam, via de regra, atividades matemáticas: passariam a constituir 
situações tidas como familiares aos alunos, nas quais a matemática 
poderia ser utilizada como ferramenta para solucionar os problemas. 

A longa história de exercício da docência, que trata do saber 
profissional como um saber vindo do campo disciplinar, constitui he-
rança presente na cultura escolar. Grande parte do professorado tem 
no campo disciplinar o modo de explicitar a sua identidade (VIÑAO, 
2006). A produção curricular dos PCN, desse modo, enfrentou ques-
tionamentos nos diferentes campos disciplinares envolvidos com a 
docência da matemática.

O núcleo constitutivo de personagens chamados a elaborar os 
PCN – os experts, instituídos pelo governo – lidaram com as tensões 
vindas do campo disciplinar matemático, do campo disciplinar da 
própria Educação Matemática, do campo profissional da docência, de 

sociedades científicas representativas dos campos disciplinares e mes-
mo de sindicatos dos professores. Cada um desses setores promoveu 
críticas à proposta desde a versão preliminar dos PCN. Elas tiveram 
natureza as mais distintas. Desde críticas pontuais, como as feitas por 
representantes do IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 
lócus de referência da produção matemática brasileira, discordando, 
por exemplo, do modo como a proposta curricular abordou o ensi-
no de frações, privilegiando os números decimais; a críticas amplas, 
oriundas do próprio campo da Educação Matemática, sobre a perti-
nência de existir uma referência curricular para todo o país, dada a 
diversidade regional do Brasil. Também questões de cunho político 
e filosófico estiveram envolvidas na crítica à adesão às competências, 
considerando os diversos sentidos atribuídos ao termo “competência” 
(RAMOS, 2001). 

De todo modo, os embates e críticas que chegaram ao grupo 
dos experts que sintetizaram os PCN, por meio de pareceres distribuí-
dos a personagens dos diferentes campos envolvidos no ensino de ma-
temática, resultaram numa proposta que, menos do que valorizar os 
conteúdos matemáticos por si mesmos, como formas propedêuticas 
de acesso à matemática superior, enfatizaram tais conteúdos como 
meios para o desenvolvimento de modos de pensar. Assim, cada con-
teúdo ganhará importância ligando-se a competências cognitivas: o 
desenvolvimento do pensamento algébrico, geométrico, numérico, 
probabilístico.

A abertura da caixa-preta representada pelos PCN mostra a 
internacionalização curricular e a criação de agentes nacionais que 
pudessem dialogar com as propostas vindas do exterior. Os experts in-
ternacionais, eles próprios, estiveram no Brasil para acompanharem 
as sistematizações de um novo documento curricular, em acordo com 
as macro políticas mundiais para a educação básica. A observação em 
nível micro, daqueles experts brasileiros encarregados da redação e 
sistematização final dos PCN, mostra que, sobre a mesa de trabalho 
desses personagens, um grupo pequeno responsável pela elaboração 
final da proposta, encontravam-se pareceres vindos de todo o país, de 
diferentes atores, quer individuais, quer institucionais, que se mani-
festaram relativamente à primeira versão da nova proposta. Coube a 
esse seleto grupo aceitar ou descartar elementos que estavam presen-
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tes nos pareceres. Orientou essa seleção, de acordo com Mansutti (2020), 
o critério da “relevância social” dos novos saberes. Isso teve reflexos em 
nível pontual por exemplo, na decisão sobre a ordem dos temas a serem 
ensinados. Para citar um caso apenas, adotou-se que os números deci-
mais deveriam preceder as frações ordinárias, dado que, para os experts 
encarregados da escrita final dos PCN, os decimais teriam mais relevân-
cia social que o trabalho inicial com frações ordinárias.

A BNCC: uma atuação privada dos experts?
O que assistimos no âmbito dos bastidores da elaboração dos 

PCN, em termos do grupo condutor das sistematizações dos saberes 
para o ensino de matemática que ficaram consolidados naqueles do-
cumentos curriculares, mostra uma preponderância dos ditames do 
campo disciplinar da Educação Matemática – EM. A despeito de todo 
o contexto internacional, da presença de personagens internacionais 
na orientação de base dos PCN, os experts brasileiros tinham filiação 
ao campo disciplinar da EM. 

Os PCN tiveram vida relativamente longa. Mantiveram-se em 
governos de orientação ideológica diferentes e foram ganhando refe-
rências adicionais com programas de formação continuada de profes-
sores. Para além disso, a permanência desses documentos curriculares 
também foi criando a expectativa de que, doravante, a produção curri-
cular para o ensino e formação de professores de matemática deveria 
levar governos sempre a recrutarem experts vindos dessa nova seara 
disciplinar, a EM. Por certo, não agiriam sozinhos, a seu bel prazer. 
Como qualquer personagem guindado a expert, eles devem promover 
diálogos com outros campos disciplinares, neste caso específico, com 
as Ciências da Educação, com o campo disciplinar matemático, com o 
campo profissional da docência, dentre outros. Mas, digamos, a pala-
vra final, as escolhas a serem consolidadas (decimais antes ou depois 
das frações ordinárias?), o aproveitamento dos pareceres, de suas su-
gestões, coube, no caso dos PCN, as personagens ligados à EM. 

A tarefa de analisar uma documentação curricular que, prati-
camente, acaba de chegar às escolas, em termos de abertura de caixas-
-pretas é algo muito difícil neste momento. A complexidade de análise 
da Base Nacional Comum Curricular em termos de caixa-preta é reve-
lada pelo desafio em identificar experts, pois a sua tramitação envol-
veu etapas inseridas em mudanças do governo federal, com alterações 

dos próprios experts na construção de novas versões da Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC. 

O processo de elaboração do novo documento nasceu conturbado, pois foram 
organizadas comissões para apresentação de subsídios para tal elaboração, 
mas os representantes dessas comissões não foram, necessariamente, indi-
cados pelas respectivas associações científicas. O documento aprovado em 
2017 foi a quarta versão do processo. Na primeira versão, elaborada em 2015, 
embora não da forma como a sociedade educacional desejaria, contou com 
a participação dos pesquisadores em Educação Matemática. (…) Com a nova 
constituição do Ministério da Educação após o impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff, a equipe elaboradora foi destituída e outra, constituída por 
especialistas convidados e por representantes de grupos empresariais, como 
a Fundação Lemann, elaborou a terceira versão que foi enviada ao Conselho 
Nacional de Educação no início de 2017 e aprovada em dezembro, com algu-
mas modificações, gerando a versão definitiva (PASSOS; NACARATO, 2018, 
p. 124). 

A citação acima, de autoras vinculadas ao campo disciplinar da 
EM, revela uma ruptura em termos de mudanças nos experts. A forma fi-
nal consolidada dos documentos curriculares que compõem a BNCC teve 
assinatura de experts convidados pelo setor empresarial. 

De outra parte, já há vários estudos críticos sobre essa documen-
tação curricular, mas em boa medida eles seguem os padrões de análises 
curriculares já mencionadas anteriormente: fixam-se em aspectos de 
análise macro, de políticas curriculares, sem que haja maiores discus-
sões dos processos e dinâmicas de produção de novos saberes, de novos 
saberes de matemática a estarem presentes no ensino e na formação de 
professores.

Do ponto de vista amplo, de uma análise macro dos condicio-
nantes que fizeram emergir a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 
recorre-se a comparações do que ocorreu na década de organização dos 
PCN: “Se nos anos 1990 debatíamos sobre o papel do Banco Mundial nas 
políticas públicas de educação do país, no atual contexto, a discussão 
centra-se no papel que os grupos empresariais vêm ocupando no cenário 
educacional” (PASSOS; NACARATO, 2018, p. 119).
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Figura 5: Parte dos especialistas indicados na ficha técnica da BNCC
Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf

A privatização da produção de documentos curriculares pode-
rá ser evocada em termos da substituição do poder público como agen-
te que seleciona e institui experts, figuras encarregadas da sistemati-
zação e produção de novos saberes a estarem presentes nas escolas e 
na formação de professores. Eles, os experts, foram indicados, pelo 
menos na forma final da documentação, pelo setor empresarial. Essa 
nova realidade tem impacto também em ações de formação continua-
da de professores que rompem com iniciativas e propostas que vinham 
sendo desenvolvidas por especialistas da EM e mesmo por setores de 
campos disciplinares, como a Sociedade Brasileira de Matemática.Os 
“Planos de Aulas Nova Escola” são um exemplo claro que tolhe a autonomia do-
cente. Segundo divulgação no portal que abriga tais planos, a Associação Nova 
Escola, criada com o apoio de sua mantenedora, Fundação Lemann e Google.
org, montou um “time de professores de Matemática” para criar materiais onli-
ne e gratuitos, para sala de aula, alinhados à Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (PASSOS; NACARATO, 
2018, p. 126).

Em meio a essa complexidade, a essa verdadeira mudança de 
paradigma na instituição dos experts, o historiador, o historiador da 
educação matemática tem por desafio abrir a caixa-preta dessa do-
cumentação curricular. Será necessário articular críticas macro dos 
vários estudos oriundos do campo educacional, do campo disciplinar 
matemático e também da EM à nova sistematização de saberes postos 
para a matemática na BNCC. O historiador da educação matemática, 
ao invés de se contentar com a crítica vinda dos diferentes campos, 
que expressam por sua vez, interesses próprios a esses campos, deverá 
construir uma narrativa que possa explicar por que os novos saberes 
estão dados e consolidados na BNCC do modo como estão, algo diver-
so da crítica que cada campo realiza, fazendo contraste de como os 
saberes deveriam estar postos em acordo com os seus estudos e suas 
práticas. Há que serem investigados os bastidores, os processos e dinâ-
micas que levaram os saberes a ficarem sistematizados e consolidados 
nesse documento curricular. Tal tarefa, relativamente à BNCC, abre 
veio fértil para novas pesquisas no âmbito da Hem.
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Considerações finais
Uma das tarefas do historiador, “clássica e essencial, consiste 

em propor a inteligibilidade mais adequada possível de um objeto, um 
corpus, um problema” (CHARTIER, 2006, p. 10). O desafio de abrir cai-
xas-pretas remete a essa tarefa fundamental do trabalho do historia-
dor. Como compreender a produção de saberes para o ensino de mate-
mática e para a formação de professores ocorrida numa determinada 
época, referenciada por documentos curriculares? Ou, dito de outro 
modo: Que contribuições a História da educação matemática poderá 
dar às pesquisas que tratam dos documentos curriculares de matemá-
tica?

A pesquisa histórica que visa a “abertura de caixas-pretas” do 
currículo de matemática de oito anos leva-nos a situações inéditas 
comparativamente àquelas de elaboração dos programas de ensino da 
década de 1920. Os programas de ensino, como se viu, eram impositi-
vos, mesmo a despeito das tentativas de participação dos professores. 
Os experts nomeados pelo governo parecem ter tido pouca interação 
com o meio escolar. Em realidade, os professores da Escola Normal 
de São Paulo eram eles próprios autores dos programas de referência 
para o ensino. Suas experiências pedagógicas e o cargo que ocupavam 
como professores da Escola Normal davam a esses professores status 
de experts. Era atribuição do ofício docente nessa instituição elaborar 
programas de ensino que, debatidos pela Congregação, eram oficiali-
zados.

Depois da longa vigência do programa de 1925, chegando às 
portas do MMM, revelam-se novas dinâmicas e processos de elabora-
ção dos documentos curriculares. A construção de um programa mo-
derno se fez oficiosa, a partir dos livros didáticos, durante a década 
de 1960. No renascimento dos experts, renascem os documentos cur-
riculares por meio de experimentações pedagógicas. Elas, posterior-
mente, ganharão os guias curriculares, o apelidado “Verdão”. A nova 
produção, antes de oficializada, necessitava ser testada. Novamente 
serão as autoridades de ensino as promotoras desse laboratório de 
elaboração de documentos curriculares por meio da criação do IMEP. 
Há, nesse caso, o surgimento de uma espécie de estratificação dos ex-
perts. Lydia Lamparelli como coordenadora de matemática, designa-
da pelo estado, precisava de auxílio de especialista nos primeiros anos 

escolares. A professora Amabile Mansutti revelou-se como sendo essa 
especialista a compor a equipe elaboradora da nova graduação e orga-
nização da matemática dos primeiros anos escolares, tendo em vista 
a escola de oito anos. Houve, como se disse, processos de experimen-
tação para a constituição de novos saberes a estarem postos nos Guias 
Curriculares. Eles apontam para a presença de professores como inte-
grantes dessas experimentações, mas, em realidade, sem delas pode-
rem participar efetivamente como sujeitos.

As mudanças políticas no Brasil rumo ao estabelecimento do 
regime democrático construíram um contexto de ampliação da par-
ticipação de professores e demais agentes educacionais na elabora-
ção de novos currículos. Tem-se os debates curriculares da década de 
1980. Análises feitas nos dias atuais apontam a Proposta Curricular do 
estado de São Paulo como um documento curricular no qual mais in-
cisivamente a participação do campo profissional da docência esteve 
presente (PASSOS; NACARATO, 2018). As dinâmicas e processos que 
envolveram a elaboração desse documento curricular mobilizou sin-
dicatos, associações científicas, campos disciplinares, professores das 
Delegacias de Ensino, dentre outros setores. Os processos e dinâmicas 
que envolveram a sistematização de novos saberes não levaram em 
conta tão somente ditames de um determinado campo. É emblemáti-
co o embate de experts da EM, campo então emergente, com o campo 
profissional da docência, na rejeição deste último a uma proposta de 
trabalho em espiral dos conteúdos matemáticos.

De modo mais vigoroso, a penetração de ideários do campo da 
Educação Matemática virá na década de 1990, com os PCN. Por certo, 
a EM não se mostrou homogênea em suas fileiras. Os pareceres dados 
a esse documento curricular revelaram que muitos integrantes da EM 
não concordavam, por exemplo, com a necessidade de existência de 
um documento de caráter nacional, que reunisse diretivas curricula-
res a todos os estados do país. Um argumento utilizado pelos experts 
envolvidos com os PCN, em favor de um documento nacional, utilizou 
estudo da Fundação Carlos Chagas que analisou os documentos cur-
riculares vigentes em diversos estados e alguns municípios. O estudo 
não concluiu pela variedade de propostas, mas pela própria circula-
ção e apropriação de documentos curriculares paulistas. Seja como 
for, a intenção original de produção dessa documentação curricular 
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tinha em vista sistematizar o trabalho de professores, suas práticas, 
a partir de exemplo de escola paulista considerada de vanguarda. Po-
rém, como se viu anteriormente, predominaram as ações orientadas 
por experts ligados ao campo da Educação Matemática.

Em tempos atuais, de BNCC, vive-se um desarranjo das formas 
que vinham sendo consolidadas na produção de novos documentos 
curriculares. Se pouco a pouco os personagens chamados pelos gover-
nos – os experts – tinham acento nas universidades, sendo represen-
tantes de determinados campos disciplinares, o que se vê ocorrer hoje 
é a instituição da autoridade de expert não mais dada pelo governo, 
mas por representantes do meio empresarial. As consequências dessa 
mudança paradigmática para a produção de novos saberes ligados à 
matemática a estar presente no ensino e na formação de professores, 
ao que tudo indica, levam a uma determinação das avaliações interna-
cionais, como o PISA, na própria forma de constituição das diretivas 
curriculares, no próprio modo de sistematizar saberes. De qualquer 
modo, há muito a ser estudado sobre processos e dinâmicas que tra-
gam uma melhor inteligibilidade de como foi elaborada a matemática 
da BNCC.
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Print da plataforma antes do início da entrevista

Memórias de uma Mestre
O que faz o Mestre? “O mestre educa, no sentido etimológico 

da palavra educere, ‘conduzir para fora de’. Ele faz crescer, aumenta a 
humanidade naqueles para quem ele é mestre, eleva acompanhando 
não fora de si, mas voltando-se para o que é verdadeiramente si em 
si”. (PIERRON, 2010, p. 270). Precisamos de mestres para manter ativo 
o frescor vivo das instituições presentes na cultura, “temos necessi-
dade de testemunhas que sejam autoridades” (PIERRON, 2010, p. 270) 
e, como alunos, precisamos nos apropriar dos conteúdos vivos da cul-
tura, para nos tornar atores da nossa própria existência. (PIERRON, 
2010). Eis, nas palavras de Pierron (2010), a nossa justificativa para o 
convite feito à professora e pesquisadora Bernadete Barbosa Morey 
para a Sessão de Memória do 5º Encontro Nacional de Pesquisa em 
História da Educação Matemática (ENAPHEM). 

Essa Sessão, que acontece desde a segunda edição do referido 
evento, nos leva a questionar: por que se deve contar, em especial, uma 
trajetória acadêmica ou profissional? “Meu Deus, […] se gostarem des-
sa fala, que bom, eu vou agradecer. […] Se ela servir para alguma coisa 
em sala de aula, se alguém pegar e levar, se algum pensamento pegar e 
voltar a florescer, já valeu!” (BERTONI, apud SOUZA; BATISTA, 2018, 
p. 251). Essas palavras, que respondem ao questionamento, são da pro-
fessora Nilza Eigenheer Bertoni, quando, no 4º ENAPHEM, foi então 
a convidada da Sessão de Memória. Entendemos que “todas as vidas 
merecem ser contadas, seja a do grande homem, seja a de um des-
conhecido" (PIERRON, 2010, p. 139), em especial, se visarmos a uma 
historiografia mais ampla, como nos apontou D’Ambrosio (2011, p. 97, 
grifo nosso), uma vez que essa “depende de leituras multiculturais, de 
narrativas perdidas, esquecidas ou eliminadas ou, muitas vezes, su-
bentendidas nas entrelinhas […]”. 

Posto isto, tendo aceito nosso convite, a professora Bernade-
te participou da Sessão de Memória, que aconteceu de forma remo-
ta, devido à pandemia da Covid-1954 tendo sido gravada no dia 12 de 
novembro de 2020, às 10h, pela plataforma Conferência Web RNP,55 

54  Desde fevereiro do ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
anunciou a pandemia em função da doença do Coronavírus.

55  Essa escolha se deu por, naquele momento, estarmos aprendendo a usar 
as plataformas disponíveis nesse sistema remoto de ensino, devido à pandemia.
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e durou 2h08’54’’.56 Por essa plataforma, gravamos a entrevista para 
posterior divulgação aos participantes do 5º ENAPHEM, que já estava 
em andamento.57 Usamos o Power Point para a projeção de imagens 
ora retiradas do memorial da professora,58 que utilizamos como fon-
te documental para elaboração do roteiro da entrevista; de arquivos 
pessoais59 e sites da Internet, pois desejávamos desencadear uma nar-
rativa sobre sua trajetória estudantil, acadêmica e profissional, uma 
vez que “as memórias individuais mobilizadas pelas fotografias […] 
desencadeiam narrativas” (DALCIN, 2018, p.29). 

Para a elaboração desse capítulo, transcrevemos e textualiza-
mos60 a entrevista; depois, enviamos por e-mail à professora que, gen-
tilmente, leu a textualização e fez pontuais correções. Não vimos a ne-
cessidade de uma carta de cessão de direitos, uma vez que a entrevista 
já era de domínio público, tendo sido publicada no Canal do YouTube 
do 5º ENAPHEM.

Por fim, antes de passarmos a palavra à professora Bernadete, é 
nosso desejo que o(a) leitor(a) se aproprie de uma reminiscência, len-
do uma história na companhia dessa mulher, Mestre, que nos relata, 

56  A entrevista pode ser vista em https://youtu.be/bPehv374JPg. Nos segun-
dos finais da gravação, percebe-se que ela foi abruptamente encerrada, pois a 
inexperiência no uso online da plataforma, nos fez  desconsiderar o delay. Nesses 
segundos finais, a professora Bernadete agradece, de modo que, nesse registro 
escrito, inserimos o agradecimento.

57  O 5º ENAPHEM aconteceu remotamente e as atividades síncronas acontece-
ram nos 4 sábados do mês de novembro de 2020. A Sessão de Memória foi uma 
das atividades assíncronas, e foi disponibilizada a partir do dia 16 de novembro 
de 2020 aos inscritos no Encontro – via plataforma de eventos, Doity: https://
doity.com.br/v-enaphem--encontro-nacional-de-pesquisas-em-historia-da-edu-
cacao-matematica. 

58  No ano de 2017, a professora Bernadete elaborou seu memorial para sua 
progressão funcional na UFRN. Com sua gentil permissão, utilizei esse Memorial 
como fonte para a realização dessa sessão de memória.

59  Meus arquivos pessoais e também os da orientanda de doutorado da pro-
fessora Bernadete, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática/UFRN, Valdenize Lopes do Nascimento, que gentilmente cedeu-me 
quando os solicitei.

60  “[…]. A transcrição é o primeiro momento da transformação da oralidade em 
texto escrito […]. Cumpre a textualização ‘refinar’ estilisticamente a transcrição 
[…]. (GARNICA; SOUZA, 2012, p. 79).

dos seus quase 70 anos,61 uma infinidade de experiências. 

Com a palavra, a Mestre Bernadete Barbosa Morey
Professora Liliane – Olá! O 5º ENAPHEM por meio dessa ses-

são de memória me dá a oportunidade de mostrar um pouco da pes-
quisadora e professora que está ao meu lado, bem perto de mim, mas 
ao mesmo tempo distante, porque nossos caminhos, por mais que te-
nham um dia se cruzado, em outro dia, andaram em separado, devido 
as nossas escolhas como pesquisadoras. Eu, Liliane dos Santos Gutier-
re,62 professora, não poderia deixar de dizer a quem nos lê,  que carre-
go muito daquilo que aprendi com a professora Bernadete Morey, no 
início dos anos 2000, quando fui sua orientanda63 de mestrado. 

Professora Bernadete, nossos agradecimentos, como educa-
dores matemáticos, pela sua relevante contribuição à Educação Mate-
mática! Não poderia deixar de agradecer aos professores da comissão 
organizadora do evento64 por terem me dado a oportunidade de fazer 
parte desse momento. Agradeço, também, a Rayssa65 e a Priscila,66 in-
térpretes de Libras, por nos acompanhar nesta sessão.

A pandemia nos possibilitou encontros virtuais como esse, 
nessas plataformas.67 Considerando isso, vou usar o que ela me ofe-

61  A professora Bernadete nasceu em janeiro de 1952.

62  Fiz parte das comissões organizadoras local (Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN) e  geral do 5º ENAPHEM. Os demais membros da 
comissão organizadora geral, entre outras indicações, indicaram meu nome para 
a organização dessa entrevista.

63  Defendi a dissertação Inter-relações entre História da Matemática, a mate-
mática e sua aprendizagem em 2003, na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.

64  Antônio Vicente Marafioti Garnica, Iran Abreu Mendes, Maria Célia Leme da 
Silva, Thiago Pedro Pinto e Wagner Rodrigues Valente.

65  Rayssa Layane Lopes de Lima. A UFRN, instituição que, de forma remota, 
sediou o evento, desenvolve ações a fim de fortalecer e valorizar o processo 
inclusivo, orientando a participação de intérpretes de libras nas mais diversas 
atividades. Inclusive há, na instituição, normas que direcionam o trabalho dos 
Tradutores e Intérpretes de Libras/Língua Portuguesa. Mais informações: https://
sia.ufrn.br/.

66  Priscila Fontes Barreto.

67  A plataforma utilizada para a entrevista foi a Conferência Web RNP.
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rece para nossa conversa:  mostrarei imagens,68 a fim de que suas me-
mórias nos remetam à Bernadete mulher, estudante, filha, professo-
ra, viajante, amiga, cientista, educadora matemática e tantas outras 
Bernadetes que esta sessão não nos permitirá conhecer. 

Estamos vivendo um momento, em nosso país, tão adverso e 
pleno de preconceitos, que temos que gritar, por exemplo, que vidas 
negras importam, um momento em que um número significativo de 
pessoas nega a ciência, participa de movimento anti-vacina, discri-
mina a mulher. Diante tudo isso, nos conte como essa Bernadete, mu-
lher, brasileira, nordestina, negra, nascida no polígono das secas,69 
na cidade de Queimadas,70 na Bahia, tem uma infância e adolescência 
na cidade de Santos,71 no estado de São Paulo, e lá, sendo funcionária 
da Caixa Econômica Federal, vai pra Moscou!-, uma das cidades mais 
frias e populosas do mundo, com arquitetura belíssima… creio que  a 
senhora deve ter usufruído muito. 

Professora Bernadete – Queria agradecer à comissão organi-
zadora do 5º ENAPHEM por ter me convidado, pois sei que esse é um 
evento organizado com cuidado e que reúne uma quantidade enorme 
de professores, de modo que é uma honra dar uma contribuição para 
todos os participantes. 

Gostaria de dar um aviso: nesse ano de pandemia, assumimos 
uma outra face e estamos conversando via plataforma virtual, mas as 
nossas casas não foram feitas ou desenhadas para isso. Tenho 4 gatos, 
2 cachorros e outros seres barulhentos. Então, é possível, embora eu 
espere que não, que os cachorros comecem a latir. Se eles começarem 
a latir, será tão forte, que terei que parar e acalmá-los.

Nasci num polígono da seca. Tenho lembranças de dificulda-
des. Mas não quer dizer que tenha lembranças ruins. Lembro do meu 
batizado, quando tinha 4 anos, e de outras coisas. É claro que não tudo, 

68  As imagens podem ser vistas em https://youtu.be/bPehv374JPg. Dada a ne-
cessidade de reduzir este texto para publicação, essas imagens foram excluídas 
dessa versão textualizada da entrevista.

69  Área definida por lei, localizada no semiárido nordestino do Brasil, que en-
frenta problemas agudos de estiagem.

70  Distância de aproximadamente 254 km da capital do estado da Bahia, Sal-
vador.

71  Distância de aproximadamente 74 km da capital São Paulo. 

mas vislumbres! Temos muitas lembranças boas de infância, acho 
que isso é normal para a maioria das pessoas. Uma lembrança que se 
tornou um símbolo para mim da vida no Nordeste foi o umbuzeiro. 
Naquela época, o umbuzeiro era uma fonte de vida, uma promessa de 
vida, porque ele resiste à seca. Ele pode passar vários anos em seca, se 
não tiver chuva na época certa, não dará umbu, mas nunca morrerá! 
Nunca um umbuzeiro vai morrer por falta de água de chuva, porque 
ele armazena água nas raízes. Eles têm uma batata enorme nas raízes, 
que, em tempo de muita seca, comemos como se fosse melancia, só 
que não tem gosto de nada. A fruta do umbuzeiro, hoje,72 é mais co-
nhecida no Brasil, porque a partir de 2003, quando foram organizadas 
várias cooperativas nessa região dos umbus, elas conseguiram vender 
doces de umbu para lugares muito longe, como a Alemanha.73 Em São 
Paulo, por exemplo, a minha irmã comprou geleia de umbu, no Arma-
zém Santa Lúcia,74 quer dizer, não é uma coisa que está em todo lugar, 
de jeito nenhum, mas o fato de ter em um armazém, mesmo que um 
armazém especial, uma geleia muito bem feita, faz com que o umbu 
seja conhecido. Então, é a melhor lembrança que tenho. É claro que 
tenho boas lembranças também de outros momentos, mas vamos fa-
lar de Santos.

Com 9 anos e meio, cheguei em Santos com a minha mãe e ou-
tros irmãos. O meu pai já estava em São Paulo há uns 4 anos, aproxi-
madamente. Ele trabalhava como ajudante de pedreiro e nos dizia: - 
venham porque aqui tem escola para todo mundo. Essa foi a principal 
motivação de irmos a Santos. Muito do que aconteceu na minha vida 
foi sob a influência do meu pai. Desde cedo, ele, com muitas filhas, nos 
dizia: - as mulheres devem estudar, porque elas não podem depender 
de um marido. Levamos isso a sério e a maioria não se casou. As que se 
casaram, não dependem do marido. 

No começo foi muito difícil: ser arrancada do seu lugar, do céu 
azul… Santos é uma cidade de céu cinza, na maior parte do tempo. Na 
Bahia, onde morei, o céu era azul por definição. Deus criou o céu azul! 

72  Novembro de 2020.

73  São vendidos para 17 estados do Brasil, além de exportados para Alemanha 
e França.

74 Empório paulistano, especializado em culinária gourmet.
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O céu tem que ser azul! Quando está cinza, por alguns momentos, é 
sinal de que vem a chuva, mas, fora isso, o céu é azul e acabou! Isso 
faz muita diferença no espírito de uma pessoa, no humor, e como isso 
reflete na vida.

Tenho uma boa memória de Santos, pois, seis meses após mi-
nha chegada, já estava em um grupo escolar municipal. Naquele tem-
po, Santos tinha 11 grupos escolares municipais, que eram as melho-
res escolas da cidade. Tinha também escolas estaduais, mas essas mu-
nicipais eram muito melhores. Não falarei aqui sobre a rotina de um 
grupo escolar, porque isso, graças ao Vicente Garnica75 e aos alunos 
dele, existem publicações sobre. 

Lembro-me de coisas muito boas, uma delas, é que, enfileira-
dos, quando dava o sinal de entrar à escola, antes de entrarmos, can-
távamos músicas de folclore, populares e hinos, se fosse uma data 
festiva. Enfim, era muito bom! Isso também foi uma janela para me 
adaptar em São Paulo, porque as músicas folclóricas e as populares 
nos remetiam à cultura de São Paulo. Depois fiz o ginásio,76 que ainda 
existia naquele tempo. Fiz no Escolástica Rosa77 que ficava na aveni-
da da praia, na ponta da praia!78 A melhor localização que você pode 
imaginar para uma escola, porque você fugia dela e ia jogar queima-
da79 na praia. Essas coisas assim. Não me lembro de ser uma escola ex-
cepcional, mas, tinham coisas muito boas. Tinha uma professora de 
português que foi muito importante na minha vida. Naquele tempo, 

75 Antônio Vicente Marafioti Garnica.

76  Nomenclatura utilizada com a promulgação da Lei nº 4.024, de 20 de de-
zembro de 1961, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
(BRASIL, 1961).

77  O Instituto Dona Escolástica Rosa foi inaugurado em 1° de janeiro de 1908, 
tendo sido João Octávio dos Santos o idealizador desse projeto. 

78  O local escolhido para a construção da instituição foi a Chácara da Barra ou 
do Ramal da Ponta da Praia, uma das propriedades de João Octávio dos Santos, 
localizada na orla marítima.  Recebeu o nome de sua mãe - Dona Escolástica 
Rosa - e o próprio doador elaborou um estatuto que orientava todos os setores 
da vida do Instituto. Disponível em: http://www.etecescolasticarosa.com.br/his-
toria. Acesso em 04 abr. 2021.

79  É uma brincadeira ou jogo em que os jogadores, em equipes diferentes, 
tentam acertar seus oponentes com uma bola, eliminando-o.

eu falava e escrevia um português perfeito. Fui à Rússia80 e isso tudo 
foi danificado, mas tudo bem!

Terminado os estudos no Ginásio Escolástica Rosa, fui estudar 
em uma escola estadual de segundo grau,81 no turno noturno. Depois, 
ingressei em uma faculdade da rede privada, que tinha em Santos. 
Naquele tempo, anos 1970, não tinha nenhuma instituição de ensino 
superior pública em Santos. É claro que isso era uma coisa ruim, que 
não me satisfazia! 

Desde os meus 16 anos procurava emprego. Depois de passar 
por um emprego e por outro, com 20 anos, fui funcionária da Caixa 
Econômica Federal. Fiquei lá por 3 anos até ir para a Rússia. Era um 
bom emprego, tinha um bom salário, ganhava mais que meu pai. Esse 
salário fazia muita diferença para minha família. Muita! Mas, estuda-
va à noite, e estava infeliz com a faculdade, achando que aquilo não ia 
muito longe e, apesar de ser um bom salário, ficava apavorada quando 
pensava na possibilidade de permanecer 20 ou 10 anos na Caixa Eco-
nômica, batendo cartão. Era uma perspectiva terrível. E meus estudos 
na faculdade não iam muito bem, pois trabalhava no banco e, quando 
chegava na faculdade, colocava a cabeça na carteira e dormia pelo me-
nos uma das cinco aulas que tinham. Então, quando apareceu a opor-
tunidade de ir à Rússia estudar, não pensei duas vezes. Nunca repensei 
essa oportunidade de ir. Afinal, não queria virar uma funcionária da 
Caixa Econômica, como eu vi a geração mais velha que estava lá. Sen-
tia eles infelizes, insatisfeitos, embora o salário fosse muito bom e as 
vantagens fossem boas. Não queria me inspirar naquilo. Além disso, 
queria uma faculdade mais significativa para mim. 

A parte difícil, no primeiro momento, foi dizer à minha famí-
lia: — vocês vão ficar sem o meu salário. Isso sim, doeu!  Mas, fui assim 
mesmo. Meus familiares me disseram: — Se for para estudar e fazer 
uma faculdade melhor, então vá! Era essa a regra na minha casa.   E, 
claro, fui para Moscou, com 23 anos e meio, ou 24 anos. A parte difí-

80  Posteriormente, nesta sessão de memória, a professora Bernadete falará da 
sua ida à Rússia.

81  Nomenclatura utilizada com a promulgação da Lei nº 5.692, de 11 de agosto 
de 1971, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (BRASIL, 
1971).
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cil em Moscou é o frio! Refiro-me àquela parte do céu cinza! Lembra 
daquele céu cinza? Moscou é pior, porque pode passar uma tempora-
da inteira de céu cinza! Nos invernos, o sol só clareia depois de nevar 
muito. Os invernos também trazem outra coisa ruim: os dias muito 
curtos. Então, para nossas aulas, que eram das nove às três horas da 
tarde, saíamos às oito da manhã de casa, no escuro! Era noite quando 
saíamos de casa, no auge do inverno. E, quando chegava às quatro ou 
cinco horas, era noite! Então, não víamos a luz do sol de jeito nenhum, 
nesses dias! Essa era a parte difícil. Sentia falta do cheiro de mar que 
tinha em Santos, do ambiente quente, de andar na rua e ver as portas 
das casas e lojas abertas, porque em um país muito frio, você não vê a 
porta aberta de nenhuma loja! Você só sabe se a loja está aberta ou não 
se empurrá-la, porque não existe porta aberta e alguém na rua. As pes-
soas que estão na rua caminham muito depressa e com a cabeça meio 
baixa, porque é a maneira de se proteger um pouco! Você se veste bem, 
coloca um gorro, abaixa a cabeça e vai embora. Dificilmente, você para 
e faz alguma coisa. Conversar então, nem pensar! Esquece conversar. 
Isso se faz depois.

Porém, um amigo me disse antes de eu sair do Brasil: - Faça do 
inverno seu aliado, porque senão você não aguentará e vai abandonar os 
estudos. E foi aí que aprendi várias coisas do inverno, como também o 
curti; uma delas foi esquiar no plano. Temos uma ideia de que esquiar 
é para ricos, para gente chique que vai lá em Bariloche, na Argenti-
na, em Vernon, nos Estados Unidos… bobagem! Se o país tiver neve 
suficiente, você pega um esqui, que no nosso caso não era nem preci-
so comprar, era só pegar na sessão de esportes da universidade, e vai 
esquiar no plano. É muito bom! E se você for para dentro do bosque, 
é melhor ainda, porque quando neva a paisagem fica como se fosse 
um castelo de gelo: é uma coisa muito bonita e que está ao alcance de 
todos. Para sorte dos que fizeram do inverno um amigo, atrás da nossa 
residência estudantil havia um bosque.

Professora Liliane – Que legal, Bernadete! Fale, por gentileza, 

um pouco da Universidade Amizade dos Povos Patrice Lumumba,82 
líder nacionalista na África, não conhecido no Brasil, como o Mande-
la83 é, por exemplo. E sobre suas experiências nessa Universidade, que 
hoje recebe o nome dele. Fale sobre as suas amizades lá. Conte-nos de 
sua amizade com Viktória, se tem notícias dela, como é estar em uma 
residência universitária sem conhecer o idioma.

Professora Bernadete – O que é estar em uma universidade 
sem conhecer o idioma? O que é chegar na Rússia, sem conhecer o 
idioma, para estudar? Sem grandes problemas, se você se acalmar! 
Tem quem lhe receba! Tem um professor que vai recebê-lo, falando 
espanhol. É ele que recebe todo o pessoal da América Latina e nos in-
troduz à universidade, dizendo: — seu quarto é aqui e isso é seu; você 
agora tem que fazer os exames médicos, as primeiras instruções. Você 
é recebido também pela associação de estudantes brasileiros, que nos 
dá instruções de início, e logo você começa, desde o primeiro dia, a 
ter aulas o dia todo! São aulas de 50 minutos e você tem uma aula de 
fonética, de gramática, disso, daquilo… vai variando, mas, só depois 
de seis meses, é que são introduzidas outras disciplinas em russo. Por 
exemplo, tínhamos matemática para recuperar o que aprendemos no 
ensino médio.84 Essa é a chamada faculdade preparatória. Depois de 

82  Existiam “na África equatorial dois países chamados Congo. Os dois Congos 
são vizinhos e situam-se em margens opostas do Rio Congo, um enorme rio na 
África Equatorial. Patrice Lumumba liderou o movimento que buscava libertar 
o Congo da Bélgica. O país, cuja capital é Kinshassa, já foi conhecido como 
Congo Belga e leva hoje o nome oficial de República Democrática do Congo. 
Importante ainda notar que existe um outro país,  também chamado Congo, 
cuja capital é Brazzaville, anteriormente colônia da França e cujo nome oficial, 
hoje, é República do Congo (sem o “Democrática”) e tem população atual de 3 
milhões de habitantes. A independência do Congo Belga deu-se em junho de 
1960, e Patrice Lumumba foi eleito Primeiro Ministro. Lumumba era liderança 
reconhecida não apenas no Congo, mas também impulsionava o movimento de 
Pan-Africanismo. Isto, e mais o fato de o Congo Belga ser muito rico em materiais 
estratégicos (urânio, cobre de alta qualidade), fez com que forças antinacionalis-
tas orquestrassem o assassinato do líder e garantisse aos interesses estrangeiros 
(belgas e americanos) o acesso às riquezas do país. A República Democrática do 
Congo tem hoje uma população de quase 70 milhões de habitantes, é conside-
rado um dos países mais pobres do mundo (PIB per capita) enquanto, ao mesmo 
tempo, é considerado um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais”. 
(MOREY, 2017, p. 14, grifos nossos).

83  Nelson Mandela (1918 - 2013).

84  Na época, segundo grau.
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um ano é que você entra à universidade, no curso que você escolheu. E 
matemática não tem grandes mistérios, porque o vocabulário técnico 
é limitado. 

Nas aulas de russo, na universidade, começávamos a ler tre-
chos de romances, a conhecer os autores da literatura russa, assim ex-
pandia o aprendizado - eram aulas de russo uma vez por semana até 
o fim do ano.85 E todo mundo concorda que isso é difícil, mas é uma 
pena que os estudantes estrangeiros estão concentrados na sua disci-
plina principal e dão pouca atenção à leitura de outras obras em russo, 
sem ser aquela de livros técnicos necessária para sua profissão.

Tive a sorte de morar com uma russa que me ensinou a ler: a 
Viktoria. Desde o primeiro dia, ela começou a me mostrar livros de 
um russo facilitado, eram livros traduzidos para o russo, que têm 
sempre uma linguagem mais fácil para estrangeiros. Depois de certo 
tempo, ela começou a me mostrar livros de autores russos. Sentava-se 
ao meu lado, com dicionário, me explicava o uso contextualizado das 
palavras, contava-me histórias, enfim, fazia tudo que ela podia. Ela lia 
o dia inteiro! Era também estudante de matemática. Não fazia nada 
além de ler! Quando não estava estudando, ela estava lendo. Então, 
isso foi simplesmente ótimo! Depois de um certo tempo, eu já pude 
ler jornal, poesia, conhecer uma boa parte dos autores russos. Passei 
três verões na casa dela, no Cazaquistão.86 As férias de verão duram 2 
meses, então eram 60 dias que tínhamos para não fazer nada, só ler os 
livros da biblioteca87 dela. Quem fazia todos deveres da casa era a sua 
mãe, nós não estávamos na época de estudar, eram férias! E ela tinha 
uma biblioteca enorme! Então, era isso que eu fazia! Ler numa outra 
língua é uma janela que você tem para entrar naquela cultura! Essa é 
uma das razões pelas quais a Rússia é tão significativa para mim, acho 
que é porque li a literatura e formei uma imagem da Rússia na minha 
cabeça, além da imagem da Rússia contemporânea, ou pelo menos dos 

85  Na faculdade preparatória as aulas de russo tomavam todo o tempo. À me-
dida que os semestres iam passando, a carga horária de russo ia diminuindo, mas 
nunca esteve totalmente ausente.

86  Antiga República Soviética – cidade visitada: Tchimkent (MOREY, 2017).

87  “[…] tinham várias estantes com coleções completas de escritores russos 
e não russos: Conan Doyle, Tchékhov, Tolstoy, Stanislavsky, Bulgákov” (MOREY, 
2017, p. 18). 

anos 1970 e 1980, também tenho uma imagem da Rússia czarista e da 
medieval!88 Então, talvez conheça mais a Rússia, nesse sentido, do que 
o Brasil. 

Sobre Patrice Lumumba, a universidade foi fundada em 1959, 
com uma política de trazer estrangeiros dos países em desenvolvimen-
to ou pobres para estudar, pessoas que teriam dificuldade de estudar 
em seus países de origem. Tinham pessoas da Índia e países ali em vol-
ta, como o Paquistão, por exemplo; tinham os asiáticos, os africanos, 
os latinoamericanos, os árabes, do Oriente Médio. Eram grupos bem 
distintos que praticamente viviam entre si, ou seja, cada grupo cultu-
ral vivia mais próximo dos seus, em volta das suas coisas. Existiam, é 
claro, exceções, os desgarrados de seus contemporâneos, e eu era uma 
dessas pessoas. Em parte, isto foi uma atitude premeditada porque eu 
queria aprender bem o russo. E nada melhor para isso do que se mis-
turar. 

Na universidade como um todo, havia no mínimo 20% de estu-
dantes soviéticos. Então, nas salas de aula, dependendo de qual era o 
curso, seja de matemática, de física, de medicina, mudava a proporção 
de soviéticos para estrangeiros. Mas, no curso de matemática era uma 
exceção. Ali, existiam 12 soviéticos e 8 estrangeiros. Acho que o moti-
vo é um tanto óbvio: o curso era difícil e a preparação para um curso 
de bacharelado em matemática era difícil, principalmente a prepara-
ção do ensino médio89! A preparação em matemática do ensino médio 
deles já tem Cálculo Diferencial Integral e vários outros conteúdos. Os 
estrangeiros, em geral, não tinham estudado isso. E, mesmo uma par-
te dos estrangeiros que entravam no curso de Matemática, depois de 
certo tempo, dizia: - Não vou ficar aqui. Vou sair para outro curso, e 
pediam transferência para outro curso. Mas eu nunca pedi. Não que-
ria saber se era difícil ou não, estava ali e iria ficar até tirar o diploma. 
Por que fazia questão? Porque ainda no Brasil, uma professora de Ma-
temática, no ginásio, me perguntou: - Bernadete, o que você vai ser? 
Respondi: - professora. Ela perguntou-me: - professora de quê? Eu dis-
se gosto disso e daquilo, aí ela disse: Não! Estude matemática, porque 

88  Czar refere-se a César, o imperador romano. A sociedade russa manteve 
por longo tempo vinculação com a cultura romana medieval, ligada ao Império 
Bizantino, que originou a igreja ortodoxa.

89  Na época, segundo grau, conforme LDB nº5692/71.
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você nunca vai ficar sem emprego. Eu era e ainda sou muito pragmá-
tica, tanto é que eu fui para um país porque achava que tinha mais a 
ganhar do que perder. Então, eu não ia sair do curso de matemática de 
jeito nenhum, e consegui o diploma! 

Sobre o nome da universidade. A universidade foi fundada 
como Universidade Amizade dos Povos e em 1961 foi adicionado o 
nome de Patrice Lumumba. Ele foi um líder político do Congo Belga, 
que hoje é Zaire, República do Zaire. Lumumba era ativo politicamen-
te, mas não era só ele. Praticamente em toda a África, havia um mo-
vimento de libertação das colônias.  A África foi dividida em colônias 
europeias, ainda no século XIX, o que deu origem a países com fron-
teiras artificiais, que não respeitavam as fronteiras dos povos africa-
nos originais. Nos anos 1960, 1970, houve movimentos de libertação 
na África90 em vários países da África, geralmente liderado por pes-
soas que tinham estudado na Europa. Não sei onde estudou Patrice 
Lumumba, mas com toda certeza não foi na Rússia. De vez em quando 
rolava uma fake news que ele tinha estudado lá. Inclusive, na entrada 
da universidade, tinha uma enorme fotografia, em um cartaz com a 
figura dele. Mas, era homenagem a um líder africano e não uma men-
ção a ele como ex-estudante.

No Zaire, tinha uma mina de cobre especial com uma descri-
ção assim: cada bala de rifle usada no mundo, precisa ter um pouqui-
nho daquele cobre, não precisa ser muito, mas um pouquinho daquele 
cobre. Então aquilo era um elemento estratégico, no tempo da Guer-
ra Fria.91 Em uma de suas falas no movimento de libertação, Patrice 
Lumumba dizia: — Este cobre é nosso! Tudo aquilo em que estivermos 
sentados em cima, é nosso. Mas havia um movimento dos contras, que 
lutavam contra isso. E, nessa luta, o Patrice Lumumba acabou sendo 
morto. Ele chegou a ser eleito Primeiro Ministro. 

O Zaire virou aquela coisa horrível que é hoje, mas, a univer-
sidade continuou com o nome de Patrice Lumumba. Acabamos co-

90  “As décadas de 50, 60 e 70 foram marcadas na África por movimentos de 
libertação do jugo colonial. Em vários países africanos surgiram líderes naciona-
listas cujos nomes ficaram ligados para sempre ao movimento de liberação.”. 
(MOREY, 2017, p. 12).

91  A Guerra Fria, grosso modo, é marcada pela polarização entre os Estados 
Unidos e a União Soviética.

nhecendo a história dele naquele tempo, mas a universidade não tem 
mais esse nome, ela mudou em 1992, quando houve uma mudança es-
trutural no país e eles recusaram o socialismo e adotaram o caminho 
pela via capitalista. Então, houve uma mudança na universidade, mas 
ela ainda recebe um grande número de estrangeiros. Não tem mais o 
nome Patrice Lumumba, é apenas Universidade Amizade dos Povos. 
Antes ela era totalmente gratuita, além do que todos os estudantes re-
cebiam uma bolsa para se sustentar. E, agora, ela é paga. É claro que 
ainda tem um grande número de estrangeiros, principalmente dos pa-
íses pobres, porque ela é muito mais barata do que uma outra univer-
sidade qualquer na Europa ou nos Estados Unidos. 

Vou contar agora uma história bizarra! No primeiro ano que eu 
estava lá, eu devia ter 24 ou 25 anos. Todo verão, nos meses de julho e 
agosto, a universidade organizava passeios para estrangeiros. Conve-
nhamos que deixar 7.000 estudantes estrangeiros, em Moscou, duran-
te dois meses, sem fazer nada, seria loucura: — Eles vão fazer traquina-
gem, diziam. Então todo mundo ia para algum lugar: casa de repouso à 
beira mar, excursões em uma das 15 repúblicas, passeios diversos. Ha-
via alguns que iam trabalhar na construção civil em Moscou, outros 
iam para a Sibéria, assim por diante. A mim foi oferecido um passeio 
para o Uzbequistão, na Ásia Central, a 4 horas de Moscou, se for de 
avião. Era o ano 1976, acho. Foi um pequeno grupo da nossa universi-
dade. Pegamos o avião e descemos na capital, Tashkent. E lá já tinham 
chegado outros grupos de estudantes estrangeiros, de outras universi-
dades. Formávamos um grupo grande, algumas centenas de pessoas 
de várias partes do mundo, mas o que me lembro bem é de um grupo 
grande de brancos: eram os alemães, da Alemanha Democrática.92 En-
chemos um comboio de uns tantos ônibus e saímos viajando pelo Uz-
bequistão. Conhecemos Tashkent, capital, onde ficamos alguns dias; 
depois tomamos a estrada e rumo à Samarkanda onde ficamos 3 ou 4 
dias, para, em seguida, seguir rumo a Bukhará,93 uma outra cidade 
dessa região. O passeio estava muito divertido, mas fiquei emburrada 
e não me lembro o porquê! Provavelmente, alguém me prometeu al-
guma coisa que eu não tinha recebido, só sei que fiquei zangada, por-

92  Também chamada Alemanha oriental.

93  Distância de aproximadamente 270 km de Samarkanda e 569 km de Tashke-
nt.
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que não podia fazer certas coisas, não tinha algum elemento que soas-
se como férias no Brasil, alguma coisa. Eu senti aquela falta terrível e 
quando vi que aquilo não ia ser satisfeito, fiquei emburrada! E quando 
cheguei nesse lugar, perdi o interesse, não queria saber de nada! E as-
sim, mostravam-me as coisas e eu: — hã?! Hum… tá bom. Voltei para 
casa. Depois de alguns anos, fui estudar história da matemática e fiquei 
sabendo que Samarkanda e Bukhará tinham sido um dos polos da civi-
lização islâmica, no século XIV ou XV. E Samarkanda fica no caminho 
da seda,94 então, as riquezas que entravam e saiam de lá eram muitas. 
Era um pólo de cultura e saber! Lá foi construído, na época do apogeu 
da ciência islâmica, um observatório astronômico, cujas ruínas foram 
encontradas e recuperadas. Há uma escada cujos degraus penetram 
no solo de modo que a janela de observação vai ficando cada vez mais 
vertical à medida em que você desce pelos degraus. Cada degrau da 
escada é uma faixa do céu. Há outras construções em Samarkanda que 
estão de pé até hoje e foram construídas por Ulugh Beg,95 ainda no seu 
tempo, final do século XIV, início do século XV. O conjunto arquitetô-
nico no centro de Samarkanda contém um mausoléu, uma mesquita, 
uma madrassa,96 e não sei se há mais coisas. O observatório fica nos 
arredores da cidade. Então, quando fui estudar História da Matemáti-
ca e conheci os matemáticos que ali viveram e trabalharam, a riqueza 
cultural que era aquele lugar, é que percebi que aquele passeio tinha 
sido uma dádiva que eu não soube apreciar! Mas eu era tola, tinha 25, 
26 anos… era tola, gente! Eu sinto muito! Mas era! O tempo passou e 

94  “O termo Rota da Seda refere-se a uma ampla rede de estradas, caminhos 
e oásis que se estendia da China até os portos do Mediterrâneo e por onde 
circularam, principalmente entre os séculos I e XV, mercadores, missionários, pe-
regrinos e conquistadores das mais diversas etnias e culturas. Trata-se de uma 
denominação surgida no século XIX que reflete bem a época na qual era forte a 
influência do romantismo nas mentalidades europeias. O interesse pelo Oriente 
aguçava o imaginário ocidental e inúmeras descobertas arqueológicas oitocen-
tistas reavivavam uma história que havia ficado adormecida por muitos séculos”. 
(PALAZZO, 2009, p.464).

95  “De ascendência mongol, o governante de Samarcanda Ulugh Beg era neto 
de Timur (ou Tamerlão). Sendo ele mesmo um astrônomo, Ulugh Beg mandou 
construir, dentre outras coisas, um observatório astronômico, convidando a tra-
balhar nele estudiosos de várias regiões. Desta maneira, formou-se rapidamente 
em Samarcanda um centro de cultura e saber que tinha como núcleo as ativida-
des astronômicas de seu observatório. […]”. (ANDRADE, SILVA, 2020, p. 213).

96  Escola.

criei um propósito: retornar à Samarkanda! Enfim, me preparei, no 
ano de 2019, junto com um grupo de doutorandas que estavam estu-
dando a matemática árabe. Compramos passagens, reservamos hotel, 
solicitamos o visto, tudo prontinho! Íamos viajar no dia 17 de março 
de 2020, mas, dois ou três dias antes, fecharam todos os aeroportos de 
todo o mundo!97 E com isso, perdi a segunda viagem à Samarkanda, 
minha oportunidade para analisar e apreciar cada pedacinho de Sa-
markanda e Bukhará. Foi castigo, pois fui muito malcriada naquela 
viagem de 1976. Tive que pagar a conta! 

Professora Liliane: Ainda haverá tempo! Em 2001, quando fui 
sua orientanda, notei que muitas orientações acerca da dissertação 
aconteciam em sua casa e não faltavam convites para chá ou café. Sei 
que continua do mesmo jeito, pois todos elogiam os famosos cafés e al-
moços na casa da professora Bernadete! Queria saber se seria uma ins-
piração vinda de Alekssándra Boríssovna Lobânova,98 quando você 
nos diz que, na primavera de 1976, toma com ela, em sua residência, o 
seu primeiro chá à moda Russa. Conta um pouquinho para nós desse 
chá à moda Russa, por favor.

Professora Bernadete - Naquela faculdade preparatória, todos 
os professores e professoras de russo, que nesse primeiro semestre 
eram em sua maioria mulheres, organizavam, quando já tivéssemos 
adquirido um pouco do idioma, no final do primeiro semestre, ou, às 
vezes, no final do segundo semestre, um chá! Na verdade, uma refei-
ção! Era à noite e era um jantar festivo, à moda russa, quer dizer, tinha 
a família da professora e os alunos do curso preparatório. Lembro-me 
da comida desse primeiro dia: tinha sempre bolinho de carne, batati-
nha frita, à moda russa; cebolinha, peixe em conserva, bolo, pão obri-
gatoriamente e chá! Tínhamos direito a um cálice pequenininho de 

97  Devido à pandemia.

98  “Cada um de nós teve a sua professora de russo, aquela pessoa que se 
tornou referência. As professoras de russo do curso preparatório tinham uma 
tarefa especial e difícil. Cabia a elas nos ajudar a não se sentir tão fora de casa e, 
portanto, o aprendizado nosso consistia não apenas da língua em si, mas tam-
bém dos elementos que propiciassem a imersão cultural e a compreensão do 
que era importante para os russos e soviéticos. Tínhamos a mesma professora 
o ano inteiro e cada uma delas tinha somente uma turma de modo a propiciar 
uma aproximação mútua. Minha professora, Alekssándra Boríssovna Lobánova, 
tinha servido no front durante a segunda guerra, como auxiliar de enfermagem.” 
(MOREY, 2017, p. 16, grifos da autora).
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vodka, mas pequenininho! Porque nunca nos deixavam beber à moda 
russa: aos copos! O chá ocupa, não sei se isso está mudando, um lugar 
especial na vida russa. Você vai à casa de alguém, por qualquer que 
seja o motivo, a primeira palavra, ao chegar, é: — Oi! É você? Então en-
tre. Você entra, troca o sapato, veste o chinelo de visita. A primeira 
coisa que o anfitrião faz é ligar a chaleira elétrica, porque você veio de 
lá de fora, do inverno, certo? Não interessa quem você é e o que vai fa-
zer, você precisa de uma xícara de chá quente! Então, é claro que existe 
chá de diferentes qualidades, existe o chá cultivado na Geórgia, o que 
vem da China, da Índia, enfim… chá de várias partes do mundo. Não 
existe chá inglês, porque na Inglaterra não tem chá! O chá da Ingla-
terra vem de outros países… a Inglaterra o prepara. O chá é uma coisa 
que está em todo lugar e além disso você toma chá porque está triste, 
ou alegre, ou com fome, ou sem fome… enfim! Não existe motivo para 
não tomar o chá!  E nos últimos anos, em uma das últimas viagens à 
Rússia que fiz, fomos visitar uma propriedade de um poeta do século 
XIX que hoje é um museu.99 E como ele era muito conhecido e amado 
na Rússia, apesar das propriedades desse tipo terem sido destroçadas, 
esses anos todos, depois certo tempo, não me lembro quanto, eles con-
seguiram juntar os objetos de novo, fazer uma busca e reconstruir a 
casa dos empregados, enfim… toda aquela propriedade, grande, hoje 
é um museu de visitação. Lá tem as peças que eles usavam no dia-a-
-dia e tem uma xícara pequenininha de chá. Perguntei: — mas, não se 
toma chá em uma xícara desse tamanho, não é? Essa xícara é de café? Ele 
me respondeu: — não! Naquele tempo o chá era muito caro, ele vinha 
da China. E eu dizia assim: E o que as pessoas tomavam?As pessoas co-
muns tomavam chá de erva, ou seja, infusão, e não a planta do chá. Só 
nos últimos tempos fui saber que chá preto é o chá, porque existe uma 
planta que dá a folha do chá cultivada na região, Ásia, África e em ou-
tros países. Então, essa folha é preparada de certo modo e depois ela é 
vendida como chá preto. Então chá é isso! Deixa-me dar um exemplo: 
no Brasil, nós temos café, todo mundo sabe o que é café: aquilo que é 
feito com o fruto do cafeeiro. Agora, se você for em um armazém ma-
crobiótico ou que tenha dessas comidas veganas ou coisas assim, não 
vai ter café, pois, se você o pedir, eles venderão chicória torrada e feita 

99 Casa-museu de Mikhail Yurievich Lermontov (MOREY, 2017).   Lermontov foi 
um importante representante do romantismo na   literatura da Rússia.

em pó, que fica uma bebida bem escura, amarga, então, tomamos café 
de chicória! Que é por si mesmo uma contradição. Ou é café ou é chi-
cória! Porque café é o fruto do cafeeiro. Logo, chicória torrada e feita 
pó não vai virar café, certo? Mas, todo mundo chama café de chicória. 
A mesma coisa com o chá. Ele é aquela bebida feita com a planta do 
chá! O resto você pode chamar do que for, infusão, enfim. E o chá ficou 
barato, claro, depois que a estrutura do país mudou.100 Mas, quando 
estudava lá, chá era um produto que não faltava em casa nenhuma, 
apesar de as bebidas feitas de ervas também serem presentes, afinal o 
povo da Rússia conhece bem as ervas. Mas, o chá mesmo é feito com a 
planta do chá. Naquele tempo, chá era muito caro, então só a nobreza 
o tomava. Daí, essa xícara ser pequenininha, e mais um detalhe: nesse 
tempo, os nobres visitavam um ao outro! Quinta-feira é o dia que vai 
ficar aberta a casa da condessa Fulana. Então, ao chegar esse dia, es-
tão sentados os convidados e tomam chá, comem bolo, doce. Assim, a 
xícara servida era pequenininha e tinha mais um detalhe: depois que 
você tomasse uma xícara de chá, você deveria virar sua xícara para 
baixo, pois, enquanto não a virasse, significava que você queria mais 
chá. A pessoa da casa lhe serviria, mas nunca mais você seria convida-
do! Era falta de educação tomar mais de uma xícara de chá.  

Na Rússia, há o samovar, que é um artefato para ferver água. 
Esquentado no carvão, feito de cobre. Você faz a essência do chá, em 
um bule pequenininho, ela é muito forte. Você coloca um pouquinho 
da essência do chá na sua xícara e depois a coloca embaixo da tornei-
rinha e abre, porque pode dosar o chá, deixando-o mais fraco ou mais 
forte. No tempo que eu vivia lá, o samovar elétrico era usado em hotéis 
e restaurantes, porque eram grandes, e a chaleira elétrica era usada no 
dia a dia. Então, quando a visita chegava à casa de alguém, a primeira 
coisa que o anfitrião fazia era pegar a chaleira elétrica e colocá-la na 
tomada e pronto. 

Professora Liliane – Muito bom aprender isso tudo! O pro-
fessor Ubiratan D' Ambrosio101 foi a pessoa que lhe motivou, pelo que 
entendi, a realizar doutorado na Rússia. Esse seu encontro com ele se 
deu na Universidade Regional do Noroeste do estado do Rio Grande do 

100 Entendemos que a professora se remete ao período socialista  que teve 
sua raiz na Revolução Russa de 1917.

101  Ubiratan D' Ambrósio (1932-2021). 
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Sul, a UNIJUÍ, onde as portas se abriram quando a senhora voltava da 
sua graduação na então União Soviética. Sobre isso, como é que a se-
nhora soube que a UNIJUÍ estava selecionando professores e, uma vez 
lá, como é que se sente sabendo que foi uma das pessoas que elaborou 
o projeto do primeiro curso de mestrado em Matemática Aplicada des-
sa instituição e saber que esse curso existe até hoje? Posteriormente, a 
senhora foi para a Universidade Federal de Santa Catarina. Conte-nos 
sobre isso, por favor.

Professora Bernadete – Cheguei da Rússia na metade de 1982 
e era muito difícil conseguir emprego. Consideravam que eu não tinha 
diploma, porque um diploma soviético não era aceito.102 Mas tinha 
um amigo em Ijuí que me disse: — Venha para cá que reconheceremos 
o teu diploma. Fui a Ijuí e lá havia outras pessoas que tinham vindo do 
estrangeiro e sem diploma reconhecido pelo MEC.103 Era um coleti-
vo bastante interessante e variado, porque tinham os estrangeiros e 
os locais. Os estrangeiros eram aqueles que tinha vindo de qualquer 
lugar que não era o Rio Grande do Sul! Foi difícil, nossa! Imagina! Se 
voltei da Rússia e me sentia um peixe fora d'água em São Paulo, imagi-
na chegando no Rio Grande do Sul, no interior desse estado! O gaúcho, 
de bombacha.104 Foi muito difícil, porque culturalmente é diferente 
de outras partes do Brasil.105 Mas, sempre muito pragmática, tinha 
um emprego e uns colegas com quem me relacionava e ia tocando em 
frente. Com os alunos não era muito fácil. Você imagina que os alu-
nos – uma turma só – procurou o coordenador para dizer que não me 

102  No Brasil, existe a revalidação e reconhecimento de diplomas, que consiste 
no processo pelo qual um diploma de graduação ou de pós-graduação emitido 
no exterior passa a ter reconhecimento nacional. Na UFRN, existe a Resolução 
nº175/2016-CONSEPE, 04 de outubro de 2016, que dispõe sobre o reconheci-
mento de diplomas de Pós-Graduação emitidos no exterior.

103  Ministério da Educação e Cultura.

104  Vestuário típico da tradição gaúcha.

105  “Ijuí, região de plantio de soja, povoada por descendentes de alemães, 
poloneses e italianos. Apesar de a UNIJUÍ ter me recebido incondicionalmente 
numa época em que nenhuma outra instituição faria isto, eu não me adaptei ao 
lugar. As características culturais da região me faziam sentir traída. Eu tinha pas-
sado sete anos imaginando a volta para o Brasil e ansiando pelas coisas que eu 
tinha deixado para trás. Calor, frutas, praia, roupas leves, cafezinho, MPB. Nada 
disso tinha em Ijuí. Sem mencionar minha família. Era uma sensação de nunca ter 
retornado à casa”. (MOREY, 2017, p. 20). 

entendia, porque o meu sotaque era incompreensível. Que sotaque eu 
tinha na época? Não sei! Sempre o considerei paulista, mas pode ser 
que tivesse alguma coisa trazida da Rússia. 

Em 1983, o Ubiratan D'Ambrosio foi convidado para um even-
to lá e quando ele soube que eu tinha estudado na Rússia, ele me dis-
se: — mas, que beleza! Eu e um amigo meu que tínhamos estudado na 
Rússia. Ubiratan nos dizia: — que beleza, então vocês podem aproveitar 
e fazer não sei que mais… e Vygotsky106 e a história da matemática, e…, 
um monte de coisas! Tive uma chance de voltar para a Rússia. E voltei! 
Voltei para a mesma Universidade, fiz o doutorado e fui entender His-
tória da Matemática. Na Universidade em que estudava, essa não era 
uma das especialidades, mas, na grande Universidade de Moscou107 
tinha o pessoal da Pedagogia que estudava Vygotsky. Por isso, fiz uma 
ou duas disciplinas lá; na verdade, seminários, e conheci a Talízina,108 
que foi a orientadora do professor Isauro.109 Mas, a História da Mate-
mática não cheguei a estudar porque não houve essa oportunidade, 
só alguns anos depois é que eu vi que lá era sim, um dos polos inter-
nacionais de História da Matemática, liderado por um pesquisador, 
o Yushkievitch,110 muito reconhecido. Trouxe de lá material para ler 
e que até hoje servem como fonte de estudo. Algo enriquecedor, mas 
extremamente difícil. Aproximadamente em 1989, a União Soviética 
começou a se desfazer. Então, na era Gorbachev a vida era muito con-
turbada e no ano 1990 ou 1991 teve uma tentativa de golpe por uma ala 

106  Lev Vygotsky - Fundador da escola soviética de psicologia histórico-cul-
tural .

107  Cátedra de Psicologia Pedagógica da Universidade Estadual   de Moscou.

108  Nina Fiódorovna Talízina.

109  Pesquisador e Professor do Centro de Educação na UFRN, Isauro Beltrán 
Nuñez.

110  Adolf Yushkievitch (1906 – 1993). Professor universitário especialista em 
História da Matemática.
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de militares conservadores. Prenderam Gorbachev,111 no local em que 
ele estava passando as férias. Tentaram fazer voltar tudo ao que era 
antes de Gorbachev. O golpe não deu certo, houve muita inquietação, 
mas depois de movimentações populares, Gorbachev renunciou. En-
tão, você acordar de manhã, em um dia qualquer, ligar o rádio, está 
tocando uma música clássica – o dia todo música clássica – Hummm…
tem coisa aí! Não diziam nada! Mas alguns dos alunos tinham rádio de 
longo alcance que captava estações de rádio fora da União Soviética. 
E as notícias vão se espalhando, as retransmissões começaram, e fa-
lavam da nova situação. Então, isso nos deixava assustados, de certo 
modo: fique em casa! Os tanques estão parados na Praça Vermelha.112 
Sabíamos onde estavam os tanques, mas, você não vai para frente dos 
tanques, sossega no seu canto! Depois de um certo tempo, minhas 
colegas russas foram para onde estavam os tanques, sim! Elas foram 
para frente do Congresso da Rússia, não da União Soviética, da Rús-
sia. E fizeram vigília por vários dias. Depois de certo tempo, começou 
a faltar açúcar, as mercadorias começaram a rarear de fato! E se antes 
dizíamos: — no mercado tem pouca coisa para comprar! Não tem nada 
para comprar no mercado! Este nada queria dizer que tem queijo, Leite 
Moça,113 pão obrigatoriamente, açúcar e algum tipo de embutido de 
carne, tipo de conserva. Quando a União Soviética começou a se desfa-
zer, aí, sim, entendemos o que é nada de verdade! Queijo, que era uma 
coisa sagrada para se ter em casa, não tinha mais. Mas, com o tempo 
isso foi passando. Estive lá nesses últimos tempos e os mercados esta-
vam cheios de produtos, de várias partes do mundo, principalmente, 

111  “Com o declínio do prestígio do Exército, as resistências políticas ao apro-
fundamento da Perestroika e da Glasnost foram arrefecidas. Em 1990, Yeltsin 
foi eleito o primeiro-ministro da República Soviética Federada Socialista Russa, 
desligou-se do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) e anunciou que a 
resistência à Perestroika seria combatida com mobilização popular. Em março de 
1991, a autonomia das repúblicas foi aprovada em referendum. A tentativa de 
resistência da alta cúpula do Estado russo, com a criação, em agosto de 1991, do 
Comitê de Emergência Estatal na defesa da URSS, foi derrotada pela divisão dos 
militares e pela resistência de Yeltsin que liderou a reação, prendendo os cons-

piradores e, em um golpe de Estado, banindo o PCUS e o Partido Comunista 

Revolucionário (PCR). Em dezembro, a bandeira russa substitui a da URSS no 
Kremlin”. (MEDEIROS, 2011, p. 23, grifo nosso).

112  Praça central de Moscou, ao lado do Kremlin.

113  Leite condensado.

dos países próximos. Agora, se as pessoas podem comprar ou não, eu 
não sei, isso é complicado, e fica para outra conversa.  

Saí de Ijuí e fui a Santa Catarina, que é uma ilha! Não preciso ir 
à praia, só preciso saber que ela está perto. Isso já me satisfaz, de modo 
que pensei que iria me sentir um pouco mais no Brasil, embora o cor-
po docente, naquele tempo, era catarinense vindo das regiões alemãs. 
Complicado! Fiquei um ano com contrato de professora substituta, 
mais um ano com contrato de professora visitante, nesse meio tempo, 
meu marido faleceu, e tinha que pegar o beco! Tinha que ir para outro 
lugar e foi aí que, outra vez, Ubiratan apareceu. Mas, dessa vez, tele-
fonei para ele: — Ubiratan, estou sem emprego! Vou ficar sem emprego 
até o fim do ano? Ele me disse: — Oh! Por acaso eu sei que está aberto um 
concurso em Natal, Rio Grande do Norte. Irei averiguar as informações e 
mando para você. Assim, prestei concurso e fiquei em Natal, no final 
de 1996 e início de 1997. Daí já começou a minha atividade docente na 
UFRN. No começo, senti um estranhamento, mas fui me acostuman-
do aos poucos. Hoje, posso dizer que não gostaria de morar em outro 
lugar! Acho que foi uma sorte vir para o Rio Grande do Norte, mes-
mo porque a UFRN cresceu muito! Quando eu cheguei nessa univer-
sidade, tinham 12 mil estudantes, hoje tem 30, 40 mil. E muitas coisas 
aconteceram! Eu acho que foi muito bom.

Professora Liliane – O mergulho no passado na busca elusiva 
da compreensão de como os homens viviam suas vidas enquanto iam 
deixando para nós uma herança sempre me fascinou. Mais fascinan-
te ainda é pensar que tudo o que foi feito, tudo o que foi realizado, o 
foi apesar de tudo. Porque não tenho dúvidas que as vidas daquelas 
pessoas eram tão ou mais difíceis do que as nossas.114 Esse registro é 
poético, a meu ver. Ele está na página 24 do seu memorial, escrito para 
a sua progressão funcional, no ano de 2017. O memorial, costumeira-
mente, não é divulgado – fica registrado no processo de progressão 
para professor titular, que tramita na instituição, mas, a sua gentile-
za permitiu-me a leitura dele, quando lhe pedi para poder utilizá-lo 
como fonte para a realização dessa sessão, e confesso que sua história 
me tocou profundamente! A partir da página 24 do memorial, a se-
nhora começa a falar na UFRN, do seu encontro com a História da Ma-

114  MOREY (2017, p. 24).
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temática, e eu tirei essa citação porque creio que foi isso que aconte-
ceu: um mergulho no passado na busca elusiva da compreensão de como 
os homens viviam! Como é que foi esse seu encontro com a História da 
Matemática aqui na UFRN? 

Professora Bernadete – É verdade. Comecei a estudar Histó-
ria da Matemática outra vez com um empurrão do Ubiratan, pois uma 
vez ele me trouxe da Rússia um livro, de um matemático russo, Fo-
menko,115 que propunha um novo modo de datar os eventos históri-
cos, mostrando vários exemplos com a datação, usando um método 
próprio e falando na datação do Almagesto116 pelo catálogo estelar.117 
Há uma página do Almagesto onde tem a constelação e a posição dela, 
o que chamamos de catálogo estelar. Não conhecia o Almagesto. Fui 
a São Paulo buscá-lo, mas não o consegui. Era terrivelmente difícil. 
Um belo dia, chega na minha casa, pelos correios, um exemplar do Al-
magesto, que o Ubiratan tinha mandado para mim. Então, pus-me a 
estudá-lo, e acendeu o fogo e nunca mais deixei a História da Matemá-
tica. Foi outro momento decisivo que Ubiratan participou. Já orien-
tei alunos também nos estudos sobre o Almagesto. Comecei a pensar 
o porquê eu gosto da história. Era época da escrita do memorial, tive 
que fazer reflexões e consegui expressar isso de maneira que fosse cla-
ra, mas não fosse muito seca. 

Professora Liliane – Conte-nos, já historiadora, reconhecida 
como historiadora da matemática, como é que se deu esse encontro 
com o Toumaï?118 

Professora Bernadete – Sou uma pessoa que mete as caras! Re-

115  Livro de Anatoly Fomenko (1986), doutor em matemática, professor da 
Universidade Estatal de Moscou. Escrito em russo, trata de cronologia. Mostra 
que todos os processos de datação adotados pela história contêm sérios proble-
mas. Assim o autor propõe que se corrijam as datas da história, usando métodos 
matemáticos de datação. (MOREY, 2017).

116  Tratado matemático e astronômico, escrito no século II, por Cláudio Pto-
lomeu.

117  “O catálogo ou mapa estelar do Almagesto é uma tabela composta na qual 
constam as estrelas visíveis a olho nu (mais de mil, ao todo) descritas pela sua 
posição na constelação e suas coordenadas na esfera celeste”. (MOREY, 2017, 
p. 24).

118  Toumaï é o nome dado ao fóssil do crânio de um hominídeo, calcificado, 
encontrado no Chade pelo paleontólogo francês Michel Brunet, da Universidade 
de Poitiers.

conheço minha timidez, mas, em muitas situações, eu meto as caras, 
embora isso depois me dê um frio na barriga!  Nas férias, acompanhei 
um amigo meu que ia fazer um pós-doutorado no sudoeste da França, 
em Poitiers. Quando chegamos à Poitiers, na estação do trem, li algo 
sobre o Toumaï. Eles tinham denominado uma praça, ou um local de 
passagem com o nome de Toumaï. Sobre Toumaï, eu tinha lido, pou-
cos dias antes, que era um fóssil encontrado por paleontólogos france-
ses e que era datado de 7 milhões de anos e que a briga estava em torno 
de reconhecer se esse fóssil podia ser considerado como de humano 
ou não, de que família era esse fóssil. Claro que me enchi de anima-
ção: não posso ir embora sem conhecer esse pesquisador! Fiquei sa-
bendo também que ele era da Universidade de Poitiers. Então, os dias 
se passaram, não vi nenhum sinal de que tivesse uma exposição, um 
lugar público onde pudéssemos ver o Toumaï, pois imaginava que ele 
estivesse em uma redoma de vidro, em exposição, para que as pessoas 
interessadas pudessem vê-lo. Chegou o final da minha estadia e eu não 
tinha conseguido isso, então meti as caras, peguei alguém que estava 
passando no corredor, e perguntei: —Você sabe de um fóssil…? Falei so-
bre o paleontólogo Brunet… A pessoa me respondeu: não sei, porque eu 
sou de matemática. Mas, é dessa universidade sim, vou escrever para ele e 
vejo o que é que eu consigo saber. Nessa noite mesmo chegou um e-mail 
do professor Michel Brunet, me convidando para conhecer o Toumaï, 
tal dia e tal hora. É claro que eu fiquei feliz! Perguntei-me: E se ele ti-
ver pensando que eu sou uma paleontóloga? E eu não sou! Afinal nas nos-
sas conversas, não me apresentei, então, podia acontecer de tudo. No 
dia e na hora, fomos, eu e meu amigo. Ele estava sendo do contra, ele 
me dizia: — não faça isso, não vá atrás dessa gente. Meu amigo sempre 
me desencorajou de ter esse tipo de atitude na França, porque ele era 
africano, do Congo Francês! Tem um país atualmente que se chama 
Congo, antes havia dois, mas um deles adotou o nome de Zaire e o ou-
tro continuou se chamando Congo e esse é uma colônia francesa. Na 
França, pessoas vindas das colônias não experimentam as melhores 
das experiências. Claro que ele fazendo pós-doutorado em uma uni-
versidade na França, recebe por parte do grupo de pesquisadores fran-
ceses toda atenção e respeito, de igual pra igual. Porque ali, naquele 
ambiente, onde é essa a regra que vale, Fidel, o meu amigo, é um pes-
quisador africano, e não uma pessoa qualquer que veio da África ten-
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tar um emprego ou coisa assim. As más experiências podem surgir em 
ambientes onde ele é uma pessoa desconhecida, por exemplo, numa 
viagem de trem, ou na rua, ou numa loja… enfim, em vários lugares. 
Meu amigo imaginava que  eu chegar no departamento de paleontolo-
gia da Universidade de Poitiers, onde ninguém me conhecia, não era 
uma boa ideia e ficava dizendo - isso não vai dar certo… mas, depois, 
quando ele viu que ia dar certo, ele me disse: — vou junto! Quase que 
eu digo: — não! Fomos! Chegando lá, o Doutor Brunet estava me es-
perando e depois das primeiras perguntas, das apresentações, ele me 
disse: — Vamos ver o Toumaï. Foi até os fundos da sala dele, abriu um 
cofre, tirou duas coisas de dentro dele, veio em minha direção e disse-
-me: — segure esse! Era um crânio branco, leve. Continuou: — sente o 
peso. Depois, ele botou na minha mão o outro crânio, agora, pesado! 
Ele me disse: — aquele é o artificial feito pela impressora 3D e esse aqui é 
o original. Prendi a respiração por um longo tempo e pensei: — Ahhhh, 
meu Deus, 7 milhões de anos na minha mão! Fiquei sem saber o que di-
zer. Queria ter dito alguma coisa assim, tipo: — vovô, como vai, vovô? 
Há muito tempo… há 7 milhões de anos que não lhe vejo! Aquele encon-
tro foi marcante, uma aventura, algo muito significativo para Ciência, 
que não contribuí, mas participei e foi muito bom. Essa é a história 
desse vovô, todo quebradinho, que foi encontrado no Chade, noroeste 
da África. O Chade tem um grande deserto. Depois que eles acharam a 
primeira parte da cabeça, voltaram para procurar mais coisas. É inte-
ressante ver a filmagem. A equipe toda faz uma fileira horizontal, com 
distância de um metro de um pesquisador para o outro. Todos vão 
vasculhando o chão a sua frente na faixa de um metro de largura. Vão 
devagar, juntando cada pedacinho de osso ou outro objeto que seja, 
que é encontrado, que vai contribuir para a Paleontologia. O professor 
Brunet fez um filme sobre isso.119 Uma das coisas mais impressionan-
tes,  que eu me lembro de assistir no filme, foi a ajuda que ele recebeu 
do governo do Chade: dois caminhões de água engarrafada, aqueles 
engradados com 24 garrafas de água potável. 

Professora Liliane – Surpreendente, encantadora e motiva-
dora a sua  história. A sua perspicácia, seu pragmatismo, enquanto 
docente do ensino superior, diante o tripé ensino, pesquisa e exten-

119  https://www.youtube.com/watch?v=Tv4Z22pfDKI.

são, lhe remete a um lugar tão especial na nossa universidade. É en-
cantador o quanto essa sua maturidade, sua sagacidade nos dá opor-
tunidade, quando participamos de projetos que a senhora coordena 
ou participa. A senhora na UFRN ocupa um lugar de uma pessoa que 
esteve à frente da criação do primeiro Programa de Pós-Graduação no 
Brasil, com um curso de mestrado profissional em ensino de Ciências 
Naturais e Matemática. Esteve à frente da consolidação desse Progra-
ma, quando assumiu a coordenação e também da vice-coordenação e 
lutou por ele, buscando um conceito 4,120 hoje ainda luta e participa 
ativamente dele, buscando um conceito 5. Ainda orienta estudantes de 
mestrado e doutorado, mesmo após aposentada. É professora creden-
ciada em mais dois programas de pós-graduação desta universidade, 
foi chefe do departamento de Matemática, foi representante de cole-
giados superiores da instituição, é líder do Grupo Matemática e Cultu-
ra,121 que existe há 25 anos, é membro dele desde a criação, junto com 
o seu idealizador, professor John Fossa,122 é vice-líder do Grupo de 
Pesquisa Ensino de Ciências e Cultura,123 em parceria com o professor 
André Ferrer.124 Fez 3 estágios de pós-doutorado, um na UNESP,125 
em 2010; outro na Rússia,126 em 2016 e o outro no Canadá,127 em 2017 e 
2018. Fez e faz traduções e publicações de livros, entre outros projetos, 
com professores de renome nacional, como o professor Iran Abreu 
Mendes.128 É editora da Revista História da Matemática para Profes-

120  A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (CAPES) 
realiza, a cada 4 anos, avaliação periódica dos cursos de pós-graduação (mestra-
dos e doutorados) do país, via Plataforma Sucupira.

121  Cf. dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2504592490136574.

122  Pesquisador e Professor aposentado (UFRN), John Andrew Fossa.

123  Cf. dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5380582896279985.

124  Pesquisador e professor do centro de Educação da UFRN, André Ferrer 
Pinto Martins.

125  Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Campus de Rio 
Claro/SP. 

126  Universidade Estatal de Penza (PENZGU).

127  Laurentian University of Sudbury (UL).

128  Pesquisador e professor titular da Universidade Federal do Pará.
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sores (RHMP)129 junto com a professora Lígia Arantes Sad.130 Participou 
ativamente do projeto de criação de Doutorado em Ensino de Ciências e 
Matemática, que foi enviado à CAPES em 2015 e cuja primeira  turma co-
meçou em agosto de 2017. Lembro-me fortemente do projeto PROCAD,131 
entre outros que a senhora executa ações, intercâmbios junto a professo-
res de outras instituições, possibilitando inclusive mestrados sanduíche, 
aos mestrandos dos Programas de Pós-Graduação. Oportuniza seu grupo 
de estudo crescer com discussões e estudos, ao ter pesquisadores como o 
professor Luis Radford,132 por exemplo, co-orientando alunos seus. Em 
uma sessão de memória como essa é importante falar desse currículo 
seu, que é admirável.  Sobre sua trajetória acadêmica, o que a senhora 
poderia nos falar? 

Professora Bernadete – Aquela instituição em Ijuí, que fica qua-
se 170 km da fronteira com a Argentina, da qual eu disse que queria ir em-
bora, aprendi também muita coisa por lá. Era uma universidade comuni-
tária, não era pública e nem privada, era administrada por um conselho. 
Recebeu uma quantidade grande de pessoas de esquerda que estavam 
retornando de vários países estrangeiros e não tinham ainda diploma re-
conhecido. A instituição seguia as regras que eram impostas pelo estado, 
mas também criava as próprias regras. Era uma instituição pequena, que 
precisava crescer. Como professores aprendemos a fazer coisas para as 
quais não estávamos preparados! Eles diziam: — tem nada não, vai fazer, 
no caminho você se prepara! Sobre a criação do mestrado em Matemática 
Aplicada, foi mais ou menos desse jeito, pois eles diziam: a Bernadete aca-
bou de chegar da Rússia, ela faz! Havia poucos doutores na universidade. 
Consegui fazer o projeto do mestrado. Isso foi um aprendizado. Quando 
cheguei à UFRN e precisou criar um mestrado em Ensino de Ciências e 
Matemática,133 pude contribuir. Fazia parte da equipe, embora não fosse 
a presidente dela, fui um dos membros, de modo que isso foi possível por-

129  Cf. http://rhmp.com.br

130  Pesquisadora e Professora aposentada da UFES.

131  Projeto de cooperação acadêmica com o programa de Educação Matemá-
tica UNESP/RC (PROCAD-2008NF).

132 Pesquisador e Professor na Laurentian University of Sudbury, Canadá. 

133  Foi o primeiro mestrado profissional em ensino criado no Nordeste do país, 
em 2002. (CARDOSO, 2017).

que tinha certa experiência: você não sabe, mas vai fazer assim mesmo, 
no caminho você aprende! Esses Programas de Pós-graduação134 foram 
se criando do mesmo jeito. Tem uma coisa a meu respeito: eu sou mole 
e devagar! Apesar de ter ideias, implementá-las com a velocidade que é 
necessária raramente consigo. Então, muito importante foi a Márcia Go-
rette,135 que é uma locomotiva de fazer coisas, inventar e colocá-las em 
prática. Depois de alguns anos trabalhando juntas, pude me aposentar 
tranquilamente. Sei que ela se responsabiliza pelas coisas importantes 
e consegue ajuda no trabalho, de pessoas decisivas para fazer certas ta-
refas. Então, acho que unindo essas experiências de diferentes lugares, é 
possível recriar, como esse projeto para criação de um Programa de Pós-
-graduação.

Tirar as pessoas da zona de estresse é muito importante. Por isso 
que, no tempo das vacas gordas,136 podíamos fazer workshop na beira da 
praia. Tiramos as pessoas daquele ambiente terrível e estressante que é o 
dia a dia dos professores na instituição – acho que isso foi até uma ideia 
de Márcia Gorette – mas, o fato é que a fórmula deu certo. Hoje, não se faz 
mais isso, por diferentes motivos: falta de dinheiro é um deles.

Professora Liliane - Considero importante que as pessoas tam-
bém conheçam essa Bernadete que nos motiva, nos faz ver o mundo dife-
rente, menos estressado. E que história é essa da senhora bater na porta 
do senhor Jens Høyrup?137

Professora Bernadete – Foi em novembro do ano passado.138 Já 
conhecia um pouco da história da Babilônia, da matemática cuneiforme 
e sabia que muita coisa era de autoria do Jens Høyrup, que é dinamar-
quês. Tinha vontade de conhecer a Dinamarca e, no ano passado, fiz um 

134  Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 
(PPGECNM) e  Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática 
(PPGENM).

135  Pesquisadora e Professora do Instituto de Química da UFRN, Márcia Go-
rette Lima da Silva.

136  No final da primeira década e início da segunda dos anos 2000, houve 
implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI) por parte do Governo Federal, ao qual se li-
gam as ações que a professora Bernadete comenta. Mais informações em Brasil 
(2007).

137  Historiador dinamarquês da matemática.

138  2019.



300 301

passeio com a intenção de passar na Alemanha, França e Dinamarca. 
Conhecia outra pesquisadora, dos congressos de História da Educação 
Matemática, Dra. Tinne Kieldsen, que foi quem me deu o endereço de 
Høyrup. Meses antes da viagem, entrei em contato com ele e disse-lhe 
que eu era pesquisadora da História da Matemática e da Educação Mate-
mática, que gostaria de conhecê-lo. Disse também que estava planejando 
estar na Dinamarca em tais e tais dias.  Ele me disse: — que ótimo! Será jus-
tamente no período que estou aqui, porque, atualmente, fico parte do tempo 
na Itália. Quando chegar aqui, me envia um e-mail. Chegando lá, a primeira 
coisa que fiz foi enviar o e-mail para ele dizendo-lhe: — estou aqui! Mais 
uma vez, senti um frio na barriga. Creio que, no momento, ele é a maior 
referência em história da Mesopotâmia. O que é que tem de interessante 
na história da Mesopotâmia, que as outras histórias não têm? Um ma-
terial de escrita resistente! Os arqueólogos estão escavando o lugar e en-
contram um tijolo! Então, esse tijolo de barro tem que ser interpretado! 
Nesses 3.000 ou 3.500 anos, ou mais, os povos daquela região escreveram 
em argila! A língua escrita nos tijolos com o tempo mudou do sumério 
para o acádio, mas os documentos permanecem. Uma interpretação ini-
cial é feita pelos arqueólogos, que fazem uma interpretação mais fina, 
que investigam mensagens ou vestígios do passado. É assim que é escrita 
a história dessa parte do mundo. Desses tabletes encontrados, uma pe-
quena parte é sobre matemática. Os demais podem ser um poema, uma 
receita, um relato de um reino, de uma dinastia, de uma batalha. Você só 
vai saber depois que interpretá-lo. A história é encontrada ali! É possível 
ter erro de interpretação, mas, não vai além disso. Outro tipo de erro não 
pode ter, porque é um tablete original, feito há mil anos, estava enterrado 
na areia, mas isso não o estraga. O que o estraga são mudanças feitas por 
curiosos, que o querem vender, ganhar uns trocados; ele se quebra! Mas, 
os pesquisadores o tratam com todo cuidado, tentando reconstituí-lo. Ti-
nha estudado escritos do professor Høyrup, inclusive no meu pós-dou-
torado, no Canadá, passei mais de um mês estudando história da Meso-
potâmia, logo, pensei que seria bom conhecê-lo e, por isso, me convidei! 
Ele me recebeu muito bem, preparou um jantar. Mora sozinho em um 
apartamento enorme, que era da família dele. Nada comprado pronto, o 
jantar e tudo mais foi preparado por ele, inclusive o vinho, que ele mes-
mo fez! Sobre o vinho ele me disse: — Toma aqui. Faz muito frio! E insistiu: 
— tome aqui, vinho para você! Afirmei: — posso ficar bêbada, aceito só um 

pouquinho. Era fraco, aquele vinho não era forte, era bom! Foi uma visita 
muito interessante, conversar com ele foi interessante. É claro que o meu 
inglês não é fluente, mas dá para me comunicar, principalmente por que 
leio muito material em inglês. Depois ele me mandou arquivos. Conver-
samos sobre muitas coisas, inclusive naquele tempo estava se falando do 
impeachment do Trump.139 E ele me disse: — Se sair o Trump, fica o Mike 
Pence,140 que é pior ainda. Disse-lhe: O importante é tirar o Trump! 

Dois dos meus alunos141 fizeram um trabalho para apresentar no 
seminário de Fortaleza142 sobre um tablete pequenininho, contendo seis 
linhas escritas, mas esse não era do Høyrup. A Universidade de Cambri-
dge que tinha esse tablete há algum tempo e um professor dessa institui-
ção143 contou sobre todo o processo de decifração desse tablete. Era sobre 
um envio de óleo para o palácio do rei. Tinha também um pequeno selo 
com uma figura, mostrando alguém que ia tomar banho com um vasi-
nho de óleo. Relato sobre esse tablete, se vocês procurarem, ele está na 
Internet.144 Muito interessante, de um tijolinho, com seis linhas escritas, 
os historiadores e arqueólogos conseguem escrever sobre a história da 
Mesopotâmia.

Professora Liliane - Que fantástico! Junto com outros professo-
res, a senhora organizou e participou da primeira diretoria da SBEM145 
regional do Rio Grande do Norte. Incentivou a interiorização do Encon-
tro Regional de Educação Matemática promovido pela SBEM sub-re-

139  Donald Trump, republicano, presidiu os Estados Unidos da América de 
janeiro de 2017 a janeiro de 2021.

140  Então vice-presidente dos Estados Unidos.

141  Kaline Andreza de França Correia Andrade apresentou o trabalho intitula-
do: Um estudo sobre Al-kāshī: primeiras aproximações. Severino Carlos Gomes 
apresentou trabalho com o título: Inserindo atividades de História da Matemática 
no cotidiano das aulas de matemática do IFRN. Disponível em: https://eventos.
uece.br/siseventos. Acesso em 13 jun. 2021.

142  De 14 a 17 de abril de 2019 aconteceu na capital do estado do Ceará, For-
taleza, nas dependências da Universidade Estadual do Ceará (UECE), o XIII Semi-
nário Nacional de História da Matemática. Disponível em: https://www.sbhmat.
org/. Acesso em: 05 maio 2021.

143  Professor Nicholas Postgate – Departamento de Arqueologia da Universi-
dade de Cambridge.

144  https://www.youtube.com/watch?v=Mm4mXmivuZg.

145  Sociedade Brasileira de Educação Matemática.
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gional do RN, em 2010. É uma pessoa importante para os professores do 
departamento de matemática da UFRN, cito aqui a professora Viviane 
Simioli,146 com a permissão dela, pois ela destaca o quanto a senhora 
é pragmática, do quanto a senhora consegue ver o potencial que cada 
pessoa tem, incentivando-as, como foi com as orientandas Ana Paula147 
e Kaline Andrade,148 quando decidiram ir à Samarkanda. Vale dizer da 
pessoa que a senhora é, quando num momento difícil, na perda da mãe 
de uma ex-orientanda, a senhora vai pro exterior e dá um apoio. Quando 
a senhora também compartilhou da dor de uma ex-orientanda, quando 
perdeu o pai. Quando a senhora lembra dos filhos, dos seus filhos acadê-
micos, e os presenteia com um souvenir. Isso não está no Currículo Lat-
tes e é importante lembrar! Uma mulher que na hora da doença não se 
abateu, que cumpriu seus compromissos acadêmicos, mesmo nesse mo-
mento difícil. Uma professora que assiste aulas de colegas para aprender! 
Não poderia perder a oportunidade de mostrar a todos essa outra pessoa 
que não aparece no Currículo Lattes. Alguma pergunta? Quer dizer algu-
ma coisa, que eu não tenha perguntado? 

Professora Bernadete – Nessa oportunidade de rememorar, 
falei: — meu Deus, como mudei, pois aprendi coisas. Nunca paramos de 
aprender! Assistir as aulas de outros colegas é muito bom, mas precisa 
que o colega nos dê abertura para isso. Nas aulas de História e Filosofia 
da Ciência, André149 sempre me recebeu, e, com isso, aprendi muito. O 
encontro com Radford também foi muito importante. Foi daí que come-
çou a Teoria da Objetivação150 para mim e a divulgação dela aqui na re-
gião.151 Não me aposentei até decidir o que é que iria fazer. Aposentei-me 
sossegada quando decidi que iria continuar orientando, pois, acabamos 
estudando e aprendendo mais ainda. Nos últimos dois ou três meses, 

146  Professora Viviane Simioli Medeiros Campos.

147  Ana Paula Pereira do Nascimento Silva.

148  Kaline França Andrade.

149  André Ferrer Pinto Martins.

150  É uma teoria de aprendizagem da corrente sociocultural. Suas premissas 
apontam que o pensamento matemático compartilha um mesmo sistema simbóli-
co com outras formas culturais de pensamento, como o pensamento ético, artísti-
co, político, científico, entre outros. (MOREY; MENDES, 2011).

151  No RN, na UFRN, no Brasil.

em uma disciplina que o professor Isauro152 lecionou, chamada Tópicos 
em Filosofia da Ciência, falamos sobre dialética na educação, então, fui 
estudar, outra vez, os velhos livros e conceitos e tudo me pareceu muito 
mais interessante. Então, o meu projeto de parar de vez, fica mais longe, 
porque pensei: achei que a dialética é uma coisa muitíssimo importante 
e valiosa, como é que agora eu vou parar de orientar e não passar isso pra 
ninguém? Esses alunos, dessa etapa, já vão sair melhor do que os forma-
dos anteriormente. E assim vai… isso nunca para! Houve um tempo que 
isso me angustiou um pouco, depois eu falei assim: — Espera aí! A dialéti-
ca diz que tudo está em constante mudança! Então é claro que tenho que 
estar em constante mudança também! Irei morrer mudando! Então, logo 
depois disso, me acalmei. Isso é um recado para quem está também se 
aposentando ou vendo o fim das suas orientações e não sabe o que fazer a 
respeito dessa questão.

Professora Liliane – A senhora nos representa! E como nos disse 
o professor Albuquerque Júnior,153 durante conferência de abertura do 
5º ENAPHEM: 

[…] é preciso conhecer a quem se ensina, investigar a matemática que viven-
ciam… é preciso levar em conta os usos concretos e diários da linguagem ma-
temática, seus conceitos e signos, rompendo com uma educação matemática 
alienada e alienadora… levar em conta o cultural, fazer da matemática um ins-
trumento de mudança da realidade social em que vivemos. (UMA MATEMÁTI-
CA, 2020, Online).

Isso a senhora faz tão bem e nos ensina a fazer. Como nos disse: — 
não para, existe dialética! Aprendemos, a cada dia que passa. Muito obri-
gada! Encerramos essa sessão. Foi muito bom estar com a senhora!

Professora Bernadete – Obrigada!

152  Professor Isauro Beltrán Nuñez.

153  Pesquisador e professor titular aposentado da UFRN, Durval Muniz de Al-
buquerque Júnior.
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