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Nesta palestra descreve-se como o cenário histórico, epistemológico, pedagógico e patrimonial do campo
de pesquisa em História da Matemática no Brasil, foi configurado desde a décadas de 1990, seguido pela
criação da Sociedade Brasileira de História da Matemática (1999) e pela organização de grupos de
pesquisas em torno dessa temática, de modo a direcionar estudos e pesquisas para a formação de
profissionais neste campo, de acordo, em suas dimensões epistemológicas, pedagógicas e patrimoniais.
Para alcançar o objetivo proposto apresenta-se uma cartografia da produção em pesquisas em história da
Matemática nas três últimas (1990-2020), divulgadas em anais de eventos, artigos, dissertações, teses,
livros e capítulos de livros, vídeos, softwares, aplicativos e materiais didáticos diversos, etc, para
caracterizar e discutir sobre as modalidades de produção acadêmica gerada no período de 30 anos, a fim
de mostrar como estão organizadas essas produções, bem como a posição ocupada por alguns dos
pesquisadores que lideraram esse movimento no Brasil desde 1990.
O Professor Doutor Iran Mendes (http://www.iranmendes.com/) é professor do Instituto de Educação
Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará (IEMCI), onde atua como pesquisador do
Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas. Desenvolve pesquisas sobre:
Epistemologia da Matemática, História da Matemática, História da Educação Matemática, História para o
Ensino de Matemática, Práticas Socioculturais e Educação Matemática, Diversidade Cultural e Educação
Matemática. É líder do Grupo de Pesquisa sobre Práticas Socioculturais e Educação Matemática
(GPSEM/UFPA) e coordenador do Centro Brasileiro de Referência em Pesquisa sobre História da
Matemática – CREPHIMat.
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