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EMENTA
1. Tópicos de História da Educação no Brasil.
2. Introdução à História da Educação Matemática.
3. História da Educação Matemática no Brasil.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
1) Tópicos de História da Educação no Brasil:
- Início da Colônia;
- Fim da Colônia e Império;
- Primeira República;
- Era Vargas;
- Ditadura Militar;
- Pós-ditadura aos dias atuais.

2) Introdução à História da Educação Matemática
 - Situando a Educação Matemática na História;
- Por que estudar História da Educação Matemática.

3) História da Educação Matemática no Brasil:
- A disciplina Matemática: etapas históricas de um saber escolar no Brasil;
-  O  movimento  internacional  de  reforma  do  ensino  da  matemática  –  reflexos  na  educação
brasileira;
- Aspectos históricos da profissionalização da docência em Matemática.

OBJETIVOS
         Levar o aluno a conhecer alguns tópicos de História da Educação no Brasil. Estudar os
principais  momentos  da  História  da  Educação  Matemática  com  ênfase  no  movimento  de
modernização  do  ensino  de  Matemática  no  Brasil.  Levar  o  aluno  a  refletir  sobre  o
desenvolvimento da matemática escolar no Brasil e conhecer pessoas e instituições significativas
para o  desenvolvimento da Educação Matemática.  Promover  discussões  que oportunizem ao
aluno compreender como a História da Matemática e a História da Educação Matemática podem
se relacionar com a Educação Matemática.

METODOLOGIA



A UC será desenvolvida por meio do Portal Didático da UFSJ e será disponibilizado e-mail para
contato com os alunos. O conteúdo proposto será desenvolvido por meio de atividades síncronas
e assíncronas, onde serão realizados debates, estudos de textos, vídeos, fóruns de discussão on-
line,  aulas  expositivas  e apresentação de seminários.  Para explicitar  o cumprimento da carga
horária, distribuída nas atividades síncronas e assíncronas, anexamos a este Plano de Ensino um
cronograma detalhado, onde consideramos uma média de 2,5 horas semanais de dedicação do
discente.  As  interações  síncronas  serão  realizadas  por  meio  da  plataforma
https://meet.google.com.  As  interações  assíncronas  serão  realizadas/propostas  no  Portal
Didático, com ênfase nos fóruns. Para que possa participar efetivamente da interação síncrona, o
discente  será  orientado  a  organizar  seus  estudos  e  suas  leituras  com  antecedência.  Nesse
sentido, serão fornecidos, antecipadamente, dicas de leituras, textos, vídeos, filmes, ou outros
materiais/recursos  para  auxiliá-lo.  Também  serão  elaboradas  e  antecipadas  questões  para
motivar  a  reflexão,  o  diálogo  e  o  debate.  Será  fornecido  um  “guia”  para  os  alunos  com
orientações sobre o contrato didático, para que os participantes consigam compreender as regras
das  interações  síncronas  on-line  e  das  interações  assíncronas  e,  dessa forma,  participar  com
maior proveito.  Todo material utilizado nas atividades propostas (textos, vídeos, apresentações
em power-point) são de acesso gratuito e estão disponibilizados na internet. Os textos em pdf e
os links dos vídeos a serem assistidos serão disponibilizados com antecedência no Portal Didático.
Por meio dos debates on-line, via fóruns de discussão, e também dos debates nas interações
síncronas  a  respeito de textos  estudados e  vídeos assistidos,  os  alunos  serão incentivados  a
dialogar  com os  pares,  a  exporem suas  ideias  e  suas  dúvidas,  a  refletir  sobre  os  conteúdos
trabalhados e confrontar diferentes pontos de vista. Serão criados três tipos de fóruns:
     Fórum de notícias - para publicar as principais informações sobre a dinâmica da unidade
curricular, como, por exemplo, datas de avaliações, agenda de atividades, divulgação de eventos
etc.
     Fórum café  digital  –  que deverá funcionar  como um canal  aberto para a  aprendizagem
informal e trocas de experiências/leituras nem sempre diretamente relacionadas aos conteúdos
da unidade  curricular.  Esse  fórum poderá  funcionar,  também,  como um espaço para  que os
estudantes conversem sobre temas variados, em interações mais informais.
     Fórum temático de debates  - utilizado para aprofundar os conteúdos propostos, de forma a
manter  as  interações  on-line  e  permitir  a  compreensão  dos  conteúdos  abordados  de  forma
interativa.  Nesse  espaço,  também,  poderão  ser  colocadas  as  indicações  de  leituras,  textos,
vídeos,  recursos  educacionais  ou  outros  materiais  relevantes  para que o discente  consiga  se
apropriar dos assuntos previamente e participe do fórum de modo mais ativo.

De acordo com a Resolução 007, CONEP/2020, que regulamenta o Ensino Remoto Emergencial,
será  estabelecido  o  prazo  máximo  para  a  entrega  das  atividades  avaliativas,  considerando
questões que podem resultar no atraso do processo de entrega (instabilidade da rede etc.) e
esses  prazos  podem  ser  estendidos  para  os  discentes  com  diferença  funcional  conforme
orientação do Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários - SINAC.

Será disponibilizada 01 hora por semana para atendimento aos alunos, mediante agendamento
com uma antecedência mínima de 24h. Esse atendimento, que será individual, poderá ser feito
utilizando outros dispositivos digitais como whatsapp, facebook ou Skype.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Os alunos serão avaliados através dos seguintes instrumentos:
- apresentação de seminários on-line (4 pontos);
- produção de um trabalho final, cujo formato pode ser o de texto escrito (ensaio ou dissertação),
portifólio  ou  produção  audiovisual,  acerca  de  um  dos  temas  constantes  no  programa  da

https://meet.google.com/


disciplina; (4 pontos);
- participação no Fórum Temático de debates (2 pontos).
A nota final será a soma das notas obtidas nessas avaliações. Será aprovado o aluno que obtiver
média igual  ou superior  a 6 e 75% de frequência às aulas.  De acordo com a Resolução 007,
CONEP/2020,  o  registro  da  frequência  do  discente  se  dará  por  meio  do  cumprimento  das
atividades propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente
que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.

Ao final do semestre, o aluno poderá fazer uma avaliação substitutiva, que constará da produção
de um texto escrito sobre temas tratados durante o semestre. Caso seja favorável ao aluno, a
nota obtida nessa  avaliação deverá substituir  a  menor  das  notas  obtidas nas  duas  primeiras
avaliações (seminários ou trabalho final), servindo assim, para elevar a sua média final.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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[2] GARNICA, A. V. M. & SOUZA, L. A. Elementos de História da Educação Matemática. São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2012. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/109211.
[3] VALENTE, W. R. O nascimento da matemática do ginásio. São Paulo: Annablume, 2004.
[4] História da Educação no Brasil. Disponível em http://novaescola.org.br/formacao/serie-
especial-historia-educacao-brasil-750345.shtml
[5] PILETTI, C. & PILETTI, N. História da Educação – de Confúcio a Paulo Freire. São Paulo: 
Contexto, 2012.
[6] SOUTO, R. M. A. História na Educação Matemática – um estudo sobre trabalhos publicados no
Brasil nos últimos cinco anos. Bolema, Rio Claro (SP), v. 23, nº 35B, p. 515 a 536, abril 2010. Dis-
ponível  em:
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/3765/3165
[7] SOUTO, R. M. A. Anníbal Marques da Costa e a “Matemática em versos e prosas” – histórias 
da matemática na São João del-Rei do início do século XX. Ciência & Educação, v. 17, n. 1, p. 219-
234, 2011. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
73132011000100014&lang=pt

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
[1] VALENTE, W. R. Uma história da Matemática Escolar no Brasil, 1730-1930
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[3] VALENTE, W. R . A disciplina matemática: etapas históricas de um saber escolar no Brasil.
[4] VALENTE, W. R. Os exames de admissão ao ginásio: 1931-1969.
[5] VALENTE, W. R; OLIVEIRA, M. C.A; SILVA, M. C.L. O movimento da Matemática Moderna: 
história de uma revolução curricular.
[6] VALENTE, W. R. Livros didáticos de Matemática e as reformas Campos e Capanema.
[7] VALENTE, W. R. Mello e Souza e a crítica aos livros didáticos de matemática: demolindo 
concorrentes, construindo Malba Tahan.
* Todos os arquivos de [1] a [7] estão disponíveis em: https://scholar.google.com.br/citations?
user=gzgdZ-wAAAAJ&hl=pt-BR
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__________________________                             _________________________________
        Assinatura do professor                                            Assinatura do Coordenador
           DATA ____/_____/_____                                           DATA ______/______/_______

CRONOGRAMA

Semana Conteúdo Interações assíncronas Atividades síncronas

01

Apresentação do
curso

Discussão sobre o contrato
didático no Fórum

(1 ha)

Apresentar os alunos; apresentar a
dinâmica dos encontros síncronos;
apresentar o Plano de Ensino; apre-
sentar o contrato didático; descre-
ver as interações síncronas e assín-
cronas; descrever os fóruns que se-
rão utilizados e a maneira de parti-
cipar; comentar as referências a se-
rem utilizadas no curso e a forma
de disponibilizá-las; definir os te-
mas e formatos dos seminários.

(1 ha)

02

1) Tópicos de 
História da 
Educação no 
Brasil:
- Início da 
Colônia;
- Fim da Colônia e
Império;

Vídeo “Guerras do Brasil”
– Episódios 1 e 2;

Textos: História da Educa-
ção no Brasil - início da co-
lônia; fim da colônia e im-

pério

Debate sobre o tema no
Fórum
(2 ha)

Discussão dos vídeos e dos textos
disponibilizados

(1 ha)

03

1) Tópicos de 
História da 
Educação no 
Brasil:
- Primeira 
República;
- Era Vargas;

Vídeo “Guerras do Brasil”
– Episódios 3 e 4;

Textos: História da Educa-
ção no Brasil – primeira re-

pública; era Vargas

Debate sobre o tema no
Fórum
2 (ha)

Discussão dos vídeos e dos textos
disponibilizados

(1 ha)

04

1) Tópicos de 
História da 
Educação no 
Brasil:
- Ditadura Militar;
- Pós-ditadura aos

Vídeo “Guerras do Brasil”
– Episódios 5;

Textos: História da Educa-
ção no Brasil – pós-ditadu-

ra aos dias atuais

Discussão dos vídeos e dos textos
disponibilizados

(1 ha)



dias atuais. Debate sobre o tema no
Fórum
2 (ha)

05

2) Introdução à 
História da 
Educação 
Matemática
 - Situando a 
Educação 
Matemática na 
História;
- Por que estudar 
História da 
Educação 
Matemática.

Vídeo “Ciência sem limites
– História da Educação

Matemática”
Debate sobre o tema no

Fórum
1 (ha)

Plenária para discussão do tema
(1 ha)

06

3) História da 
Educação 
Matemática no 
Brasil:
-  A  disciplina
Matemática:
etapas  históricas
de  um  saber
escolar no Brasil;

Estudo do texto:
VALENTE, W. R . “A 
disciplina matemática: 
etapas históricas de um 
saber escolar no Brasil”

Discussão do texto no Fó-
rum

(1 ha)

Apresentação de Seminários
(2ha)

07

3) História da 
Educação 
Matemática no 
Brasil:
-  A  disciplina
Matemática:
etapas  históricas
de  um  saber
escolar no Brasil;

Discussão do texto em plenária

(1 ha)

08

3) História da 
Educação 
Matemática no 
Brasil:
-  O  movimento
internacional  de
reforma  do
ensino  da
matemática  –
reflexos  na
educação

Estudo do texto:
VALENTE, W. R; OLIVEIRA, 
M. C.A; SILVA, M. C.L. “O 
movimento da 
Matemática Moderna: 
história de uma revolução 
curricular”

Discussão do texto no Fó-
rum

(1 ha)

Discussão dos textos em plenária
(1 ha)



brasileira;

09

3) História da 
Educação 
Matemática no 
Brasil:
-  O  movimento
internacional  de
reforma  do
ensino  da
matemática  –
reflexos  na
educação
brasileira;

Estudo do texto:
VALENTE, W. R. “Livros 
didáticos de Matemática e
as reformas Campos e 
Capanema”

Discussão do texto no Fó-
rum
(2ha)

Apresentação de Seminários
(2 ha)

10

3) História da 
Educação 
Matemática no 
Brasil:
- Aspectos históri-
cos da profissio-
nalização da do-
cência em Mate-

mática .

Estudo de textos:
GARNICA, A. V. M. & SOU-

ZA, L. A. “Elementos de
História da Educação Ma-

temática”
(1 ha)

Apresentação de Seminários

(2 ha)

11

3) História da 
Educação 
Matemática no 
Brasil:
- Aspectos históri-
cos da profissio-
nalização da do-
cência em Mate-

mática .

Estudo do texto:
VALENTE, W. R. “Quem so-

mos nós, professores de
Matemática?”

(2ha)

Discussão do texto em plenária

(1 ha)

12 Avaliação final
Autoavaliação; Avaliação do curso

(1 ha)

Distribuição da carga horária (36 ha):
- aulas síncronas: 15 ha (42% da carga horária)
- interações assíncronas: 15 ha (42% da carga horária)
- participação nos fóruns, preparação dos seminários e tarefas avaliativas: 6 ha (16% da carga 
horária)


