
Bolsa de PD em Educação Matemática 
Área de conhecimento: Educação 
Nº do processo FAPESP: 2017/15751-2 
Título do projeto: A matemática na formação de professores e no ensino: processos e 
dinâmicas de produção de um saber profissional, 1890-1990 
Área de atuação: Educação Matemática 
Quantidade de vagas: 1 
Início: 04/05/2020  
Pesquisador principal: Wagner Rodrigues Valente 
Unidade/Instituição: Departamento de Educação - UNIFESP 
Data limite para inscrições: 09/03/2020   
Localização: Estrada do Caminho Velho, 333 - Jd. Nova Cidade - Guarulhos, SP 
E-mail para inscrições: ghemat.contato@gmail.com 
 
 

Resumo   Anunciamos a abertura de posição de Pós-Doutorado junto ao GHEMAT-

SP – Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática vinculado à Universidade 

Federal de São Paulo. A posição é ligada ao Projeto Temático FAPESP intitulado “A 

matemática na formação de professores e no ensino: processos e dinâmicas de 

produção de um saber profissional, 1890-1990” coordenado por Wagner Rodrigues 

Valente.  No âmbito desse projeto, estão abertas as inscrições para candidaturas ao 

desenvolvimento do subprojeto “Os arquivos de Edward L. Thorndike na 

Universidade de Colúmbia: a construção de uma nova aritmética a ensinar e para 

ensinar”. Até o presente, raros têm sido os estudos sobre Thorndike no Brasil, no 

âmbito de suas contribuições ao ensino de matemática (Aritmética). Pode-se, 

praticamente, citar dois trabalhos de maior fôlego: Santos (2006) e Rabelo (2016). De 

outra parte, a literatura relativa à história da educação mostra a efetiva circulação dos 

estudos desse autor estadunidense entre nós. Sabe-se de obras do autor que se 

transformaram em verdadeiros best-sellers, como “A nova metodologia da Aritmética”. 

Os trabalhos existentes sobre Thorndike mencionados anteriormente atém- se à 

discussão da trajetória do autor nos EUA, como é caso da tese de Ivanete Batista dos 

Santos; ou a ações comparativas de Thorndike relativamente a John Dewey, exercício 

realizado por Rafaela Rabelo. Cite-se que tais pesquisas são precedidas desde, pelo 

menos, o ano 2000, pelos estudos de base sobre a escola, e o “americanismo e 

educação”, da pesquisadora Mirian Jorge Warde. Assim, este projeto de pesquisa pós- 

doutoral volta a sua atenção especificamente para os arquivos de Thorndike no intento 

de compreender a marcha realizada pelo autor para estabelecer padrões, formas 

estandardizadas do que poderíamos chamar nesse projeto temático de “aritmética a 

ensinar”, bem como o diálogo mantido pelo autor com a formação de professores, na 

evidência de uma “matemática para ensinar”. Os(as) candidatos(as) à bolsa de pós-

doutoramento devem evidenciar em seu currículo acadêmico produções no âmbito da 

história da educação ou história da educação matemática. O pós-doutorado terá a 

duração de 18 meses, disponibilizados conforme Quadro 1: 



Quadro 1 – Disposição do intercâmbio do estágio pós doutoral  

Períodos dos Estágios entre Brasil e USA Local de realização da pesquisa 

04/05/2020 (6 meses) GHEMAT-São Paulo 

04/11/2020 (8 meses) Teachers College e Columbia University 

04/07/2021 (4 meses) GHEMAT-São Paulo 

  

 Inscrição:  Interessados (as) na vaga devem entrar em contato com o Prof. Dr. 

Wagner Rodrigues Valente por e-mail (ghemat.contato@gmail.com), 
comunicando que gostariam de participar do processo seletivo, incluindo a 

seguinte documentação:   
          a) Curriculum Vitae (CV Lattes);  
   b) Súmula Curricular do(a) candidato(a) à Bolsa (instruções em 

www.fapesp.br/sumula); 
   c) Uma carta de apresentação apontando as razões do interesse no 

desenvolvimento do subprojeto “Os arquivos de Edward L. Thorndike na 
Universidade de Colúmbia: a construção de uma nova aritmética a ensinar e 
para ensinar”; 

   d) Duas cartas de recomendação de docentes da área, com os quais já 
trabalhou; 

   e) Plano inicial de atividades a serem desenvolvidas para a realização do 

projeto.   

 Critérios de seleção:  
 a) Análise do currículo, quanto à formação acadêmica direcionada para execução do 

projeto de pesquisa e da Súmula Curricular, relativamente à produção intelectual 
na(s) área(s);  

  b) Análise da carta de apresentação; 
    c) Entrevista e arguição do plano inicial de trabalho.  
         (a ser agendada entre 16 e 20 de março de 2020) 
    d) Comprovante válido de proficiência no idioma do país de destino, no caso deste 
edital no idioma inglês, de acordo com as seguintes exigências (nível mínimo exigido) 
conforme Quadro 2:  
 
Quadro 2 – Exames de Proficiência válidos 

 
Inglês 
 
TOEFL 
IBT 

TOEFL 
ITP 

Cambridge 
Exam 

IELTS 

71 527 CAE ou FCE B2 6 

 

a) Para a língua inglesa:(i) TOEFL (IBT – Internet-Based Testing; ITP – Institutional 
Testing Program) com validade de 2 (dois) anos; (ii) International English Language Test 
– IELTS com validade de 2 (dois) anos, sendo que cada banda (listening, reading, writing 
e speaking) deve ter nota mínima de 5 (cinco); e (iii) Certificado CAE ou FCE de 
Cambridge, ambos sem prazo de validade;  



i) Os requisitos de proficiência listados acima são exigências deste edital e não 
dispensam o atendimento das exigências da IES de destino no exterior.  

 

Valor e duração da bolsa:  A candidatura selecionada receberá bolsa pós-doutorado 

FAPESP (PD-BR), conforme tabela de valores (www.fapesp.br/3162) mais auxílio de 
reserva técnica. O desenvolvimento do projeto terá duração 18 meses. 
 
Obs.:  A comprovação da obtenção do título de doutorado poderá ser realizada na data 
da entrevista, caso o(a) candidato(a) seja selecionado para esta etapa. 
 

 

 


