
     Recebido em: 21/08/2019
     Aprovado em: 24/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.20.58

     HISTÓRIA DA DISCIPLINA ÁLGEBRA NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/HISTORY
OF THE ALGEBRA DISCIPLINE IN THE MATHEMATICS DEGREE COURSE/HISTORIA DE LA
DISCIPLINE DE ALGEBRA EN EL CURSO DE GRADO DE MATHEMATICS

     EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA
NATUREZA

     SARA SILVA FREITAS

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/historia_da_disciplina_algebra_no_curso_de_licenciatura_em_matema.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-9,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/historia_da_disciplina_algebra_no_curso_de_licenciatura_em_matema.pdf


Resumo

Neste trabalho, é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve como objetivo, identificar partir da investigação da história da
disciplina Álgebra, do curso de formação de licenciatura em matemática da Universidade Federal de Sergipe, os constituintes de uma
disciplina. Para isso, utilizamos as resoluções do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão  CONEPE disponíveis no portal
UFS, assim como o acervo do Departamento de Matemática – DMA. Para isso, tomamos como base teórica os textos de Valente
(2013) e Chervel (1990). Assim sendo, identificamos a partir da história da disciplina Álgebra as constituintes exposição do conteúdo,
exercício e aparelhos docimológicos, assim como identificamos que a disciplina Álgebra era equivalente a Estruturas Algébricas.

Abstract

The aim of this study is to identify, Throughout the history of the transition from the algebra discipline to algebraic structures, of the
course of graduation in mathematics from the Federal University of Sergipe, the constituents of a discipline. For this, we use the
resolutions of the Board of Education, Research and Extension – CONEPE available in the UFS portal, lesson plans as well as the
minutes and files of the mathematics department – DMA, Taking as theoretical basis the texts of Valente (2013) and Chervel (1990).
Thus, we identified from the history of the discipline algebra as constituents exposure of the content, exercise and docimolgic
apparatus, as well as we identified that the algebra discipline was equivalent to algebraic structures.

Resumo

El objetivo de este estudio es identificar, a lo largo de la historia de la transición del Álgebra disciplinaria a las Estructuras
Algebraicas, del curso de graduación en matemáticas de la Universidad Federal de Sergipe, los constituyentes de una disciplina. Para
ello, utilizamos las resoluciones de la Junta de Educación, Investigación y Extensión  CONEPE disponible en el Portal UFS, planes de
lecciones, así como los minutos y archivos del Departamento de Matemáticas  DMA, tomando como base teórica los textos de
Valente (2013) y Chervel (1990). Así, identificamos a partir de la historia del álgebra disciplinaria la exposición constituyente del
contenido, el ejercicio y el aparato docimogílico, así como identificamos que la disciplina del álgebra era equivalente a las estructuras
algebraicas.
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Introdução

Este trabalho tem como tema principal, a história da disciplina Álgebra no curso de licenciatura em matemática. A escolha por esse
tema é decorrente da minha participação na disciplina Tópicos de Ensino de Matemática, voltado à História da Educação Matemática.
Essa disciplina foi ofertada para os alunos que participavam de um grupo denominado por Núcleo de Investigação sobre História e
Perspectivas Atuais da Educação Matemática (NIHPEMAT)[i], cujo qual não tive o prazer de participar.

Desta forma, antes de dar prosseguimento aos motivos que me levaram a construção desse trabalho, peço permissão para utilizar a
primeira pessoa do singular, pois “quero assinalar a minha presença como autora e como objetivo/sujeito construído nessa pesquisa”.
(BRANDÃO, 1992, p.24)

Assim sendo, sou graduanda em licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Sergipe. A opção por fazer esse curso, tem
forte relação com a minha infância, pois sempre gostei de brincar de ser professora. Conforme o tempo foi passando, esse interesse foi
diminuindo. Mas foi quando eu ingressei no ensino fundamental maior, que comecei a perceber participar da construção daqueles que
buscam evoluir em conhecimento, era o que eu realmente queria. Assim a facilidade e a afinidade com a disciplina de Matemática e o
incentivo por parte da professora desta disciplina, a qual me acompanhou durante o meu processo de formação do ensino médio.

Ao ingressar na universidade, no período de 2016.1, não tive nenhum envolvimento com atividades e projetos, como por exemplo, o
PIBIC (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica) e o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência),
talvez pela falta da divulgação desses projetos, de forma que chamassem a atenção dos alunos ingressantes da mesma. Apenas a partir
do terceiro período (2017.1), comecei a me inscrever em congressos e minicursos ofertados durante a SEMAC (Semana Acadêmica) e
em projetos como o PIBID, com o intuito de me envolver e adquirir experiências ao longo do curso.

No período de 2018.1, me matriculei na disciplina Tópicos de Ensino de Matemática, ofertada como optativa, com o único objetivo de
adiantar o curso. Contudo, no decorrer da disciplina, o papel do historiador da educação matemática, chamou muito a minha atenção e
apesar de não ter tido a oportunidade de participar do grupo NIHPEMAT, me propus a cursa – la.

Deste modo, esse artigo, foi produzido a pedido da professora[ii] da disciplina Tópicos de Ensino de Matemática, com o intuito de
avaliar os alunos da disciplina, com relação à produção do mesmo, além de colocarmos em prática, o papel do historiador da educação
matemática. Para isso, cada aluno teve que escolher uma disciplina e pesquisar a sua história. A partir dela, identificar os constituintes
de uma disciplina, os quais serão apresentados, nos próximos tópicos.

Desta forma, foi tomado o entendimento de Valente (2013), sobre historiador da educação matemática:

Quando se ultrapassa a ideia de que a história não é uma cópia do que ocorreu no passado, mas
sim uma construção do historiador, a partir de vestígios que esse passado deixou no presente,
passouse a tratar a história como uma produção. Será o ofício do historiador, produzir fatos
históricos representandoos sob a forma de uma narrativa. (VALENTE, 2013, p.25)

Assim sendo, buscamos contar sobre a história da disciplina Álgebra do curso de licenciatura em Matemática, utilizando para isso
resoluções, atas e arquivos que são, de acordo com Valente (2013), os vestígios do passado, deixados no presente.

O sentido do termo disciplina presente neste artigo, foi de forma geral, de acordo com o que Chervel (1990) entendi a respeito, ou seja:

Uma disciplina é igualmente, para nós, em qualquer campo que se encontre um modo de
disciplinar o espírito, quer dizer, de lhe dar os métodos e as regras para abordar os diferentes
domínios do pensamento, do conhecimento e da arte. (CHERVEL, 1990, p.180)

Portanto, a disciplina é tratada como os métodos e regras, para que determinada disciplina sirva de suporte para que o aluno conheça,
de acordo com Chervel (1990), as diversas formas de domínios de pensamento, de conhecimento e da arte.

Desta forma, foi apresentado um tópico que trata sobre os constituintes de uma disciplina tomando como base os textos de Chervel
(1990), em seguida será apresentado um tópico sobre a história da disciplina Álgebra e por fim um tópico que fala sobre os
constituintes identificados, através da história da disciplina Álgebra.

O que constitui uma disciplina?

Uma disciplina é constituída por alguns pontos importantes que sem eles, o sentido de disciplina voltado à educação não seria o
mesmo. Esses pontos, considerados constituintes de uma disciplina, de acordo com Chervel (1990), foi construído ao longo do tempo,
através de características comuns entre elas, ou seja:

A organização interna das disciplinas é, numa certa medida, produto da história, que procedeu
aqui pela adição de camadas sucessivas. Assim, várias entre elas, conhecem, no século XIX,
grandes debates sobre os ‘’métodos’’. [...] Conhecemse, por exemplo, as grandes
características do ensino tradicional. Ele é baseado na exposição, feita pelo mestre ou pelo
livro, na memorização, na recitação, e de modo geral, nesse princípio de que, em todas as
aprendizagens, leitura, latim, cálculo, tudo passa pela reflexão, que classifica, identifica,
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assimila, constrói e controla a todo momento, o processo de elaboração do conhecimento.(
CHERVEL, 1990, p.200)

Assim, as características comuns presentes entre as disciplinas, partem dos métodos que tem como base, de acordo com Chervel
(1990), a exposição dos conteúdos através do professor ou do livro, a memorização, a recitação e a reflexão e a partir das tais que são
extraídos os constituintes de uma disciplina, que são um ensino de exposição, os exercícios, as práticas de incitação e motivação e um
aparelho docimológico.

Com relação à constituinte exposição dos conteúdos, temos que ‘‘é esse componente que chama prioritariamente a atenção, pois é ele
que distingue de todas as modalidades não escolares de aprendizagem, as da família ou da sociedade’’(Chervel, 1990, p.202), ou seja,
tais conteúdos de conhecimento diferem dos conhecimentos que adquirimos através das nossas experiências, por meio das relações
sociais, como por exemplo, no âmbito familiar.

No que diz respeito a constituinte exercício, temos que:

[...] Se chama de exercício, toda atividade do aluno observável pelo mestre, há de convir de
bom grado que copiar o curso através de ditado não é, em si, o mais estimulante dos exercícios.
Ao contrário, a relação ou com posição, a análise gramatical, a tradução do latim, o problema
da aritmética, colocam em jogo a inventividade, a criatividade, a espontaneidade, ou o espírito
de rigor nas deduções ou na aplicação das regras. Os exercícios podem então se classificar em
uma escala qualitativa. (CHERVEL, 1990, p.204)

Logo, vemos então que a constituinte exercício está ligada diretamente com a constituinte exposição de conteúdos, pois uma das
maneias de fixação do conteúdo exposto depende, neste caso, de uma boa exercitação do mesmo. Contudo, para que ambas tenham
melhor resultado, deve ser considerado mais uma constituinte, sendo ela, as práticas de incitação e de motivação que para Chervel
(1990):

Tratase não somente de preparar o aluno para a nova disciplina, mas de selecionar, aliás, com
igual peso, os conteúdos, os textos, as narrações mais estimulantes, na verdade de levarlhe a se
engajar espontaneamente nos exercícios nos quais ele poderá expressar sua personalidade.
(CHERVEL, 1990, p.205)

Temos, portanto que sem tal constituinte, nada poderia ser feito, se o aluno não demonstrasse o interesse pelo conteúdo ou pelos
exercícios aplicados em determinada disciplina. Por fim, a última constituinte, presente na arquitetura de uma disciplina, de acordo
com Chervel (1990) é o aparelho docimológico onde:

As necessidades de avaliação dos alunos nos exames internos ou externos engendraram dois
fenômenos que pesam sobre o desenrolar das disciplinas ensinadas. O primeiro é a
especialização de certos exercícios na sua função de exercícios de controle (...). O segundo
fenômeno é o peso considerável que as provas do exame final exercem por vezes sobre o
desenrolar da classe e, portanto, sobre o desenvolvimento da disciplina, ao menos em algumas
de suas formas. (CHERVEL, 1990, p.206)

Assim, dentro da estrutura de uma disciplina é necessário se ter uma forma de avaliar o desenvolvimento dos alunos ao longo da
mesma, pois é através de seu resultado que verificamos se a explicação e os exercícios aplicados foram eficazes.

Em suma, uma disciplina escolar é constituída, portanto, pela união dos constituintes que são apresentados em diversas proporções,
neste caso, a união das constituintes exposição do conteúdo, os exercícios, a motivação e a incitação e o aparelho docimológico. Assim
sendo, buscamos a partir da história da disciplina Álgebra, os constituintes abordados acima.

Conhecendo a história

Pudemos construir, a partir de algumas resoluções, atas e arquivos disponíveis, uma breve história da disciplina Álgebra, de forma que
servirá de conhecimento prévio para a compreensão do objetivo principal deste artigo.

Assim sendo, após buscarmos nas fontes alguns vestígios deixados pela disciplina, encontramos algumas resoluções, entre elas, a
resolução 020/1970, onde é aprovada a departamentalização do Instituto de Matemática e Física, assim como as disciplinas de ensino,
dentre as quais estão presentes álgebra I e álgebra II. Observamos que, tais disciplinas pertenciam à grade curricular dos cursos de
licenciatura em matemática, física e química onde permaneceram durante o período de 1970 a 2002. Contudo, apenas o curso de
licenciatura em matemática, tinham álgebra I e álgebra II como disciplinas obrigatórias e álgebra III como optativa, sendo esta,
disponível apenas no referido curso. Com relação aos cursos de licenciatura em física e química, apenas a disciplina álgebra I, estava
presente como disciplina obrigatória no curso de física e em algumas grades curriculares de química.

Em 1995, as disciplinas álgebra I e II não estavam presentes na grade curricular do curso de especialização[iii] em matemática,
coordenado pelo Núcleo de Pósgraduação em Matemática, entretanto os conteúdos de ambas as disciplinas eram equivalentes ao
conteúdo da disciplina Estruturas Algébricas, a qual pertencia ao grupo I, relacionado as disciplina obrigatórias.

Assim sendo, encontramos na resolução 004/2001/CONEP uma tabela, na qual trata sobre a equivalência de disciplinas após a
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transformação do curso de licenciatura plena em ciências com habilitação em matemática, do Projeto de Qualificação Docente – PQD,
em curso de matemáticahabilitação licenciatura, do PQD, onde eram feitas as seguintes equivalências:

Matemática – Habilitação Licenciatura, do PQD Matemática – Habilitação Licenciatura, do PQD (adaptado)

Física A  Laboratório de Física A Física I

Física B  Laboratório de Física B Física Geral – AB

Matemática para o Ensino do 1º Grau  Matemática Fundamental

Introdução à Estatística  Métodos Quantitativos da Educação

Introdução à Psicologia do Desenvolvimento  Psicologia Geral e do desenvolvimento

Cálculo I  Cálculo Diferencial e Integral I

Cálculo II  Cálculo Diferencial e Integral II

Equações Diferencias I  Introdução as Equações Diferenciais

Vetores e Geometria Analítica  Geometria Analítica e Vetroial

Desenho Técnico I  Criar Desenho Técnico

Desenho Geométrico  Fundamentos TeóricoPrático do Desenho

Estrutura e Funcionamento do

Ensino Estrutura  Funcionamento do Ensino

Lógica Matemática  Introdução à Lógica Matemática

Introdução à Psicologia da Aprendizagem  Psicologia da Aprendizagem

História da Matemática  História da Matemática

Introdução à Ciência da Computação  Introdução à Ciência da Computação

Didática  Didática Geral

Matemática para o Ensino de 2º  Grau I Matemática para o Ensino médio I

Álgebra linear I  Álgebra linear

Álgebra I  Introdução à Estruturas Algébricas

Laboratório de Ensino de Matemática  Laboratório de Ensino de Matemática

Matemática para o Ensino de 2º Grau II  Matemática para o Ensino médio II

Análise Matemática I  Análise Matemática

Pratica de Ensino de Matemática I  Pratica de Ensino de Matemática – AB

Cálculo Numérico I  Cálculo Numérico

Cálculo III  Substituir – Princípios de Org. e Adm. Escolar por Cálculo III

Álgebra II  Substituir – Epistemologia da Ciência por Álgebra II

Probabilidade  Criar Probabilidade

Matemática para o Ensino do 1º Grau III  Tópicos de Geometria
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Sociologia da Educação  Produção de Texto

Introdução à Filosofia  Filosofia Geral e da Educação

Antropologia I  Biologia Geral

Sociologia I  Tópicos Especiais em Sociologia

Sem equivalência  Química Gera

A partir dela, notamos que a disciplina Álgebra aparece como disciplina equivalente a Estruturas Algébricas, assim como a disciplina
Epistemologia da Ciência é substituída por Álgebra II.

A partir de 2005, com a aprovação do projeto pedagógico do curso de matemática, no campus de Itabaiana/UFS, as disciplinas Álgebra
I, Álgebra II e Álgebra III, não estavam presentes na grade curricular do curso. Entretanto, estavam presentes as disciplinas Estruturas
Algébricas I, II e Introdução à Teoria dos Números, com ementas equivalentes.

Em seguida, encontramos uma tabela de equivalência, aprovada em 2006, pelo Departamento de Matemática, presente na resolução
018/2006[iv], a qual trata sobre a proposta de um currículo com disciplinas equivalentes ao currículo atual. A partir dela, podemos
notar que as disciplinas Álgebra I e Álgebra II eram equivalentes às disciplinas Estruturas Algébricas I e II, respectivamente e a
disciplina Introdução a Teoria dos Números era equivalente a Álgebra III.

A partir de 2007, não encontramos as disciplinas Álgebra I,II, e III presentes nas grades curriculares e sim as disciplinas Estruturas
Algébricas, subdivididas em Estruturas Algébricas I e II, com ementas equivalentes.

Por fim, encontramos também, a partir do acervo do DMA, o plano de aula 83.1 de 1983, no qual podemos notar a existência de alguns
constituintes, como por exemplo, as constituintes exposição do conteúdo, exercícios e aparelhos docimológicos, que serão abordados
no tópico seguinte.



As constituintes e a história da disciplina Álge0bra

[...] todas as disciplinas, ou quase todas, apresentamse sobre este plano como corpus de
conhecimento, providos de uma lógica interna, articulados em torno de alguns temas
específicos, organizados em planos sucessivos claramente distintos e desembocando em
algumas ideias simples e claras, ou em todo caso encarregadas de esclarecer a solução de
problemas mais complexos. (CHERVEL, 1990, p. 203)

Assim sendo, conseguimos encontrar, a partir das fontes, o seguinte plano de aula da disciplina Álgebra I:

_________________________________________________________

Universidade Federal de Sergipe

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

Departamento de Matemática

Plano de Ensino

Programação Didática

1. Identificação
Nome da disciplina, Álgebra I, Código, 105053, 4.00.2, Nome do Professor, Antonio dos Santos.

1. Objetivos da disciplina
1. Desenvolver nos alunos capacidade de

Identificar as principais estruturas algébricas

Demonstrar teoremas sobre os, tipos, anéis, corpos.

Identificar e demonstrar as propriedades sobre conjuntos e funções
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1. Programa
Conjuntos e Funções, Relações de Equivalência, Números Inteiros, Algoritmo de Euclides, Anéis, Quocientes, homomofismo, Corpo
Quociente de um Domínio, Polinômios em uma Variável.

1. Técnicas de ensino
Aulas expositivas

Exercícios em aula

Exercícios extra classes.

1. Avaliação (Créditos, critérios e cronogramas). A avaliação será feita através de testes subjetivos aplicados em sala de aula. Os
teste deverão ser individuais onde as notas variarão de 0 (zero) à 10 (dez).

Datas das realizações dos testes

1º teste: 07/04/83 – 2º teste: 16/05/83 e o 3º teste em 23 de junho de 1983

1. Bibliografia Indicada
1. GONÇALVES, Adilson. Introdução à Álgebra. Projeto Euclides.

__________________________________________________________________

Observação: A falta a qualquer verificação será atribuída nota zero. (art. 52 do sistema de creditos).

Aracaju, 01/03/1983

Esse plano indica a sua lógica interna e seus temas específicos, nos dando assim “[...] os métodos e as regras para abordar os diferentes
domínios do pensamento, do conhecimento e da arte. (Chervel, 1990, p.180)”. Identificamos a partir dele, a presença das seguintes
constituintes de uma disciplina:

1. Constituinte exposição do conteúdo: De acordo com Chervel (1990) a exposição de conteúdos, pode ser feita através do
professor ou do livro didático. Assim sendo, podemos notar que a exposição do conteúdo é feita através da metodologia
expositiva, onde pode ser notado no ponto 4 técnicas de ensino.

2. Constituinte exercícios: identificamos essa constituinte, a partir do ponto 4, técnicas de ensino, onde nela indica que o
professor utilizada exercícios em sala de aula e exercícios extra classes, de acordo com Chervel (1990), é todo atividade
observável pelo mestre.

3. Componente 4: conseguimos identificar de maneira clara, que existia um método de avaliação, ou seja, o professor utiliza
testes subjetivos individuais, aplicados em sala de aula, onde as suas notas variavam entre 0 (zero) à 10 (dez).

Assim sendo, conseguimos identificar as seguintes constituintes presentes no plano de Álgebra I: exposição de conteúdos, exercícios e
aparelho docimológico. Por fim, não conseguimos identificar a constituinte motivação, pois essa constituinte, dependeria de fontes
como entrevistas semi estruturadas feitas com exalunos ou exprofessores dessa disciplina por exemplo, de forma que
identificássemos a forma como eram feitas as motivação, por parte do professor .

Considerações Finais

Através dessa pesquisa, conseguimos identificar as constituintes de uma disciplina, que foi a constituinte exposição do conteúdo, a
constituinte exercício e a constituinte aparelho docimológico.

Identificamos também, a partir dessa pesquisa que, a disciplina Álgebra era equivalente a disciplina Estruturas Algébricas e que a
partir de 2007 essa disciplina deixou de existir na grade curricular do curso de licenciatura em Matemática.

Essa pesquisa poderia ser estendida aos demais acervos do DMA do estado de Sergipe ou de outros estados, de modo que nos
possibilite encontrar todos os constituintes de uma disciplina, assim como poderiam ser utilizados entrevistas semi  estruturas com
exalunos que cursaram e exprofessores que ministraram tais disciplinas, para que assim pudéssemos atingir o objetivo de maneira
mais precisa.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/historia_da_disciplina_algebra_no_curso_de_licenciatura_em_matema.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-9,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/historia_da_disciplina_algebra_no_curso_de_licenciatura_em_matema.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-9,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Referências

BRANDÃO, Z. Por entre Histórias e Memórias: Paschoal Lemme e a Escola Nova no Brasil. Rio de Janeiro, 1992. Tese de doutorado

CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexão sobre um campo de pesquisa. Teoria & Educação, ed.2, 1990.

SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos. Disponível em;
www.sigrh.ufs.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf . Acesso em 19 de agosto de 2018.

VALENTE, W. R. Oito Temas sobre História da Educação Matemática. Rematec, Natal(RN), ano 8, n.12/ jan. jun. 2013.

[II] Grupo coordenado pela Professora Doutora Ivanete Batista dos Santos

[III] Professora Doutora Ivanete Batista dos Santos

[IV] Curso de Pósgraduação em Matemática que conferia o certificado de especialização de, onde tinha por objetivo completar e
aperfeiçoar a formação dos diplomas em cursos de graduação estimulando a pesquisa científica e a docência em geral.

[V] Resolução que aprova o projeto pedagógico do curso de graduação em matemática habilitação bacharelado e dá outras
providências.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/historia_da_disciplina_algebra_no_curso_de_licenciatura_em_matema.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-9,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio


