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Contracapa 

Este livro apresenta o esforço coletivo realizado por cerca de quarenta pesquisadores da história da 

educação matemática na construção de uma representação do passado da educação matemática que 

teve lugar há cinqüenta anos atrás. Do Rio Grande do Sul a Sergipe; de São Paulo a Mato Grosso 

grupos de pesquisa locais debruçaram-se sobre o que ficou conhecido como Movimento da 

Matemática Moderna a partir das marcas que esse tempo deixou nos arquivos, nos livros didáticos, 

nas falas de professores e em tantos outros documentos transformados em fontes de pesquisa. A 

intenção não foi a de contar várias histórias. O que se buscou foi a construção de uma representação 

consistente sobre esse passado relativamente recente da educação matemática, de modo a que 

pudesse ser lido e apropriado por público o mais amplo possível, de forma a contrapor-se com 

representações que insistem em tomar o lugar da dimensão histórica do Movimento. Quantas vezes, 

já não se ouviu dizer, por exemplo, do fracasso do Movimento? Ou mesmo de que o Movimento 

acabou com o ensino de Geometria? O abandono de descrever uma coleção de histórias, passadas 

em diferentes partes do Brasil, e mesmo em Portugal, não significou a idealização de um passado da 

educação matemática, na construção de uma ficção. Muito ao contrário: os estudos em diferentes 

partes do Brasil e Portugal constituíram substância para a elaboração de uma síntese integradora da 

variedade de apropriações que o ideário do Movimento sofreu em lugares os mais diversos. E essa 

síntese abarcou aspectos diversos como: políticas públicas, personagens envolvidos, novos 

conteúdos de ensino, variantes ocorridas no ensino secundário e primário, formação dos 

professores, dentre outros temas. O livro longe está de querer finalizar o tema do MMM. Os estudos 

aqui apresentados abrem trilhas para muitos outros estudos que precisam ser realizados na 

elaboração de representações mais e mais convincentes sobre esse passado recente. O mérito maior 

do texto talvez seja o de revelar o quão complexos são os estudos históricos que buscam a 

ampliação do debate sobre como conduzir a educação matemática do presente.  
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Orelha 

MMM - Movimento da Matemática Moderna. Movimento? Esta é uma primeira interrogação que o 

historiador da educação matemática poderá fazer na análise do ensino da disciplina durante as 

décadas 1960-1980. Como terá se consolidado a ideia de Movimento? No dizer dos historiadores 

culturais, mais rigorosamente, é possível indagar: como essa representação terá sido construída? 

Tarefa difícil de precisar, tal construção extrapola o âmbito nacional, ganha forma e força para 

além-fronteiras. No entanto, é possível investigar a circulação dessa representação entre nós. De 

norte a sul do país e, ainda, em terras lusitanas, pesquisadores puseram-se a pesquisar como ocorreu 

a circulação do MMM. Mais que isso: em meio a circulação desse modelo de cultura escolar para o 

ensino de matemática, indagaram também: como ocorreu a sua recepção em diferentes níveis e 

contextos escolares? À medida em que os estudos foram sendo realizados, toparam com 

representações solidamente instaladas do MMM. Fracasso, abandono do ensino de geometria, 

incompreensão dos professores relativamente à proposta modernizadora etc. Estas são 

representações que mais insistem em subsidiar avaliações apressadas da história recente da 

educação matemática. A empiria dos documentos e as memórias dos atores permitiram a elaboração 

de novas representações, mais consistentes e coerentes com as marcas desse passado tão próximo da 

educação matemática. Ele se revela presente até hoje, como contraponto às diretrizes oficiais para o 

ensino de matemática. Pelas políticas educacionais, pelos personagens envolvidos, pelos métodos e 

conteúdos modificados e por novos paradigmas para a formação de professores caracteriza-se uma 

revolução curricular. E uma revolução não fracassa, instala novos patamares para pensar a formação 

de um novo homem, uma nova sociedade, um novo papel para o ensino e aprendizagem do 

conhecimento escolar, da matemática para crianças e adolescentes.  
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Movimento da Matemática Moderna: uma história 

escrita por um movimento de pesquisadores da história da educação matemática 

 

O Movimento da Matemática Moderna - MMM é considerado o segundo movimento 

internacional de modernização do ensino de matemática. Recebeu significativos financiamentos de 

governos, teve grande divulgação e sofreu acirradas críticas. Desafiando julgamentos e juízos de 

valor sobre o Movimento, os estudos históricos comparativos buscam compreender como ele fez 

escola em diversos cantos do Brasil e, também, de Portugal. 

Relativamente aos estudos sobre o MMM é possível apontar a sua pequena quantidade até 

cerca de cinco anos atrás quando, precisamente, em 2006 tem início pesquisas em colaboração 

internacional e de caráter histórico-comparativo. Elas, em grande medida são desenvolvidas pelo 

Grupo de Pesquisa sobre História da Educação Matemática – GHEMAT, no âmbito do projeto de 

cooperação internacional A Matemática Moderna nas escolas do Brasil e de Portugal: estudos 

históricos comparativos. 

Com o desenvolvimento de um trabalho cooperativo saiu-se de uma situação em que se 

escrevia sobre o Movimento num determinado local e se extrapolava as conclusões para todo o 

Brasil. Os estudos locais ganharam profundidade com a comparação, permitindo construir de modo 

mais consistente um retrato brasileiro do ensino de matemática num tempo em que se buscava 

escolarizar a Álgebra Moderna. Ressalte-se ainda, que, em Portugal, o desenvolvimento do projeto 

inaugurou a investigação sistemática sobre o MMM. 

Há, no entanto, infelizmente, muita incompreensão sobre a relevância de estudos sobre 

história da educação matemática. Em tempo recente, pareceres a projetos, mesmo internacionais, 

atestam essa incompreensão: “Sería necesario que realizaran alguna  

propuesta relevante para la mejora de la enseñanza, en vez de describir cómo  

se hizo en un pasado más o menos cercano”. Com esta frase, negou-se a realização de pesquisa em 

cooperação Brasil – Espanha. De modo semelhante, essa incompreensão se reproduz na angústia de 

mestrandos e doutorandos, em meio à apresentação de seus projetos de pesquisa a um público 

maior. Ao buscarem justificativas para seus estudos históricos da educação matemática, 

desenvolvem uma retórica que tenta explicitar o valor imediato deles para a educação matemática. 

Afinal, diante de tantos desafios e necessidades urgentes do presente, das salas de aula de 

matemática, por que razão preocupar-se com o passado? Preocupar-se como isso ocorreu, por 

exemplo, no Movimento da Matemática Moderna, “um passado mais ou menos próximo”, nas 

palavras do parecer castelhano. De fato, é preciso reconhecer, que a resposta pronta que vem sendo 
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dada por muitos daqueles que se ocupam da história da educação matemática não tem sido 

convincente. E essa resposta exalta a relevância dos estudos históricos da educação matemática 

como forma de compreensão do presente, dos problemas cotidianos no processo de ensino-

aprendizagem da matemática escolar. Assim, numa dinâmica de causa-efeito, os males de hoje, 

poderiam ser compreendidos pelos desacertos de ontem. Mas, a história é descontinuidade. Se assim 

não fosse, os historiadores teriam a competência de previsão do futuro. Seriam profetas... No 

entanto, mesmo com esse expediente, de tentar mostrar a relevância direta da dimensão histórica 

para a resolução dos problemas contemporâneos da educação matemática, parece falar mais alto, ao 

público não afeito ao ofício histórico, a representação tradicional que se tem da história, dos estudos 

históricos: são coisas do passado, que não mais interessam ao presente... Permanece, assim, a 

questão: se não há linearidade no trajeto histórico, que utilidade têm os estudos históricos sobre a 

educação matemática? A resposta a ser dada não é de caráter evidente, não é imediata. Mas, exige 

esforço de síntese. Em primeiro lugar, a partir da caracterização do que se entende por história. 

História é representação do passado, construída pelo historiador. Não é, pois, qualquer 

representação. Em seu ofício, o historiador da educação matemática, busca materiais e documentos 

que erige como fontes de pesquisa a partir de interrogações que gostaria de saber sobre o passado. 

Construída a sua narrativa, para dar resposta às questões, submete o seu texto a julgamento da 

comunidade científica, como faz qualquer pesquisador, de qualquer área do saber. Como 

representação do passado, traz de volta ao presente, o que já não mais estava participando das 

reflexões sobre como conduzir os caminhos futuros da educação matemática. Nesse caso, todo 

historiador, todo historiador da educação matemática, na construção de representações sobre o 

passado das práticas pedagógicas relacionadas à matemática escolar amplia o debate, multiplica os 

participantes interessados em melhorar o ofício do professor-educador matemático em dias atuais. 

Nessa ampliação do debate, e mesmo dos participantes do debate, com a presença da história da 

educação matemática, tende-se a evitar erros do passado, observam-se com mais clareza as 

complexidades de reformas do ensino, suas dinâmicas de elaboração, circulação e apropriação por 

diferentes atores e contextos escolares. Esses são exemplos para dizer um pouco da relevância da 

dimensão histórica da educação matemática, em pensar a problemática presente nas salas de aula de 

matemática.  

Apesar de ter sua força maior entre as décadas de 1960-1980, o que ficou posteriormente 

caracterizado como Movimento da Matemática Moderna - MMM dá sinais de presença em muitos 

rastros deixados nos dias de hoje na fala de professores, nos currículos de ensino, nos preâmbulos 

de organização da matemática escolar pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. A necessidade de 

trazer de volta à mesa de discussão o MMM não tem caráter saudosista. Os rastros desse 
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Movimento, presentes na contemporaneidade da educação matemática, indicam a necessidade de 

compreender historicamente como essas décadas foram tão importantes. Mais que isso: é 

imperativo ampliar o debate presente sobre a educação matemática com a história do MMM. E a 

construção da representação histórica de um Movimento como esse, exigiu um movimento de 

pesquisadores da história da educação matemática. Não se trata de catalogar uma série de histórias 

locais e nem de fazer prevalecer uma dessas histórias. Trata-se do esforço de construção de uma 

história glocal. No termo, a simbiose do local e global. O pecado – que parece ultrapassado no 

âmbito da historiografia – de pensar a história como coleção de migalhas, ainda tem presença em 

muitos estudos da educação matemática. Claro que é importante conhecer, a partir das ações de um 

professor de matemática, realizadas numa determinada escola, como muitas outras, como ocorreu o 

ensino em tempos do MMM. Mas, não será por meio da coleção de infinitas histórias particulares 

que a representação do passado da educação matemática terá assento no debate contemporâneo. 

Como as histórias particulares se articulam com questões mais amplas da educação matemática? 

Essa questão se coloca como desafio para uma história glocal.  

Este livro apresenta o esforço coletivo realizado por cerca de quarenta pesquisadores da 

história da educação matemática na construção de uma representação do passado da educação 

matemática que teve lugar há cinquenta anos atrás. Do Rio Grande do Sul a Sergipe; de São Paulo a 

Mato Grosso grupos de pesquisa locais debruçaram-se sobre o Movimento da Matemática Moderna 

a partir das marcas que esse tempo deixou nos arquivos, nos livros didáticos, nas falas de 

professores e em tantos outros documentos transformados em fontes de pesquisa. A intenção não foi 

a de contar várias histórias. O que se buscou foi a construção de uma representação consistente 

sobre esse passado relativamente recente da educação matemática, de modo a que pudesse ser lido e 

apropriado por público o mais amplo possível, de forma a contrapor-se com representações que 

insistem em tomar o lugar da dimensão histórica do Movimento. Quantas vezes, já não se ouviu 

dizer do fracasso do Movimento? Ou mesmo de que o Movimento acabou com o ensino de 

Geometria? O abandono de descrever uma coleção de histórias, passadas em diferentes partes do 

Brasil, e mesmo em Portugal, não significou a idealização de um passado da educação matemática, 

na construção de uma ficção. Muito ao contrário: os estudos em diferentes partes do Brasil e 

Portugal constituíram substância para a elaboração de uma síntese integradora da variedade de 

apropriações que o ideário do Movimento sofreu em lugares os mais diversos. E essa síntese 

abarcou aspectos diversos como: políticas públicas, personagens envolvidos, novos conteúdos de 

ensino, variantes ocorridas no ensino secundário e primário, dentre outros temas. O livro longe está 

de querer finalizar o tema do MMM. Os estudos aqui apresentados abrem trilhas para muitos outros 

estudos que precisam ser realizados na elaboração de representações mais e mais convincentes 
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sobre esse passado recente. O mérito do texto talvez seja o de revelar o quão complexos são os 

estudos históricos que buscam a ampliação do debate sobre como conduzir a educação matemática 

do presente. E, nesse ponto, é compreensível a incompreensão anteriormente mencionada.   

Para além da representação histórica do MMM, construída pela equipe de pesquisadores-

autores da obra, a escrita da obra trilhou um percurso particular e inovador na forma de produção 

científica. Foram desenvolvidos simultaneamente muitos projetos de iniciação científica, mestrado, 

doutorado, pós-doutorado, sobre o mesmo tema e com a existência de intercâmbios sistemáticos. A 

realização de dez encontros com a especificidade de reflexão acerca da temática do MMM, 

ocorridos alternadamente no Brasil e em Portugal, ao longo de cinco anos, revelou-se uma 

estratégia muito produtiva no processo de investigação científica. 

A possibilidade de discutir o mesmo tema de estudo – MMM – com diferentes 

pesquisadores, em diferentes locais, condições e formações diversificadas permitiu um avanço na 

dinâmica e nas relações da produção. Conhecer as representações do MMM aqui e acolá, questionar 

as suas particularidades e divergências, certamente expandiu e qualificou a compreensão do 

Movimento no Brasil e em Portugal. 

O primeiro capítulo do livro apresenta uma visão macro do MMM, a partir de contextos 

políticos e educacionais envolvidos na época do Movimento, com a intenção de situar o leitor para 

os capítulos seguintes. 

O segundo capítulo é um convite aos leitores para conhecer os protagonistas dessa história, 

seus personagens nas diferentes regiões do Brasil e de Portugal, pessoas que abraçaram a causa pela 

reformulação do ensino de matemática e deixaram suas marcas. 

O capítulo três trata de um tema de central importância nos processos de mudanças 

pedagógicas: a formação de professores durante o MMM. Os professores são os executores da nova 

proposta e assim sendo, quase sempre, terminam como responsáveis pela sólida representação 

construída do fracasso. Conhecer a trajetória de sua formação nos dará uma outra visão e 

possibilidade de colocar sob suspeita essa representação. 

No capítulo quatro, a atenção está no ensino primário ao tempo do MMM. Lugar de 

confluência maior entre a nova matemática escolar e a nova psicologia da aprendizagem, o texto 

aponta os caminhos seguidos para as mudanças nas orientações didático-pedagógicas de novos 

conteúdos a ensinar nas séries iniciais escolares. 

O quinto capítulo apresenta os componentes que estão em jogo numa reforma educacional: 

novos conteúdos e novas metodologias. Impossível escrever uma história do ensino de matemática 

do MMM sem um olhar atento para os conteúdos e metodologias. 
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Teses, dissertações, estudos de iniciação científica, seminários e uma grande quantidade de 

artigos e comunicações constituem a base de apoio para a escrita desta síntese do que foi o 

Movimento da Matemática Moderna. Todo esse esforço não tem, absolutamente, caráter saudosista, 

mas vale-se, em última análise, das sábias observações do cantor e compositor Paulinho da Viola, 

na sua justificativa de visitar o passado da música popular brasileira: “Eu não sou saudosista. Eu 

não vivo no passado. O passado é que vive em mim”. 
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SOBRE OS AUTORES 

 Como já se disse ao início, este livro é fruto de trabalho coletivo dos pesquisadores do 

GHEMAT. Sua escrita emerge do expediente do Grupo em promover Seminários Temáticos. Até a 

presente data, já foram realizados dez, desde 2006. No IX Seminário Temático, realizado na 

Universidade Federal de Juiz de Fora, entre os dias 11 e 13 de julho de 2010, o Grupo elaborou um 

inventário dos trabalhos existentes relativamente ao Movimento da Matemática Moderna, no Brasil 

e em Portugal. Nesse Encontro tiveram início as discussões sobre essa produção.  

Sob a coordenação da Profa. Dra. Maria Cristina Araújo de Oliveira (UFJF), da Profa. Dra. 

Maria Célia Leme da Silva (UNIFESP – Campus Diadema) e do Prof. Dr. Wagner Rodrigues 

Valente (UNIFESP – Campus Guarulhos) diferentes aspectos do MMM foram tratados por 

subgrupos de pesquisadores do GHEMAT. Eles deram origem aos capítulos desta obra.  

 A autoria do Prefácio do livro, intitulado “Movimento da Matemática Moderna: uma 

história escrita por um movimento de pesquisadores da história da educação matemática”, e 

das páginas finais da obra, à guisa de conclusão, denominada “Movimento da Matemática 

Moderna: história de uma revolução curricular” teve elaboração conjunta dos organizadores.  

O primeiro capítulo, “O Movimento da Matemática Moderna: sua difusão e 

institucionalização”, relativamente ao Brasil, foi escrito por Diogo Franco Rios (UFRB), Elisabete 

Zardo Búrigo (UFRGS) e Francisco de Oliveira Filho (UNIBAN); os aspectos portugueses desse 

tema foram tratados por José Manuel Matos (Universidade Nova de Lisboa). A autoria do segundo 

capítulo, “Tanta gente, tantos autores, professores... os personagens de um movimento aqui e 

além-mar”, foi de Aparecida Rodrigues Silva Duarte (UNIBAN), André Luis Mattedi Dias 

(UFBA) e Rosimeire Aparecida Soares Borges (UNIVAS). Escreveram o texto do capítulo três, “A 

formação de professores em tempos de uma revolução curricular”, Neuza Bertoni Pinto (PUC-

PR) e Maria Cecília Bueno Fischer (UNISINOS) retratando o Brasil e Cecília Monteiro (Escola 

Superior de Educação, Lisboa), Portugal. Do quarto capítulo, “A Matemática Moderna para 

crianças” participaram Aparecida Rodrigues Silva Duarte (UNIBAN), Denise Medina França 

(FEUSP), Lucia Maria Aversa Villela (Universidade Severino Sombra) e Rosimeire Aparecida 

Soares Borges (UNIVAS). O quinto e último capítulo, “O Movimento da Matemática Moderna: 

Novos conteúdos? Nova metodologia?”, teve autoria de Alexandre Souza de Oliveira 

(UNINOVE), Cristiani Maria Kusma Rocco (UFSC), Eliene Barbosa Lima (UEFS), Inês Angélica 

Freire (UESB), Ivanete Batista dos Santos (UFS), Jussara Brigo (UFSC), Kátia Cristina Camargo 

(UNIBAN) e Maria Célia Leme da Silva (UNIFESP – Campus Diadema).  
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 O GHEMAT muito grato ficará aos leitores que tiverem sugestões, críticas ou qualquer tipo 

de manifestação que possa contribuir com o avanço dos estudos sobre o Movimento da Matemática 

Moderna a partir da apreciação desta obra. Assim, o Grupo deixa como referência o endereço 

ghemat.contato@gmail.com 
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O Movimento da Matemática Moderna: sua 

difusão e institucionalização 
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O MMM NO BRASIL 

 

 

As repercussões de um movimento internacional no Brasil 

 

A produção mais recente sobre o Movimento da Matemática Moderna no Brasil tem tomado 

como pressupostos o reconhecimento de uma dimensão internacional do Movimento e, ao mesmo 

tempo, a valorização da singularidade desse Movimento no Brasil, do ponto de vista de sua 

dinâmica, das ideias que foram disseminadas ou das práticas escolares por ele marcadas. Os 

diferentes trabalhos lidos testemunham também a especificidade das dinâmicas que caracterizaram 

o Movimento em cada região, apontando, de um lado, para a necessidade de que tanto as políticas 

institucionais como os contextos nas quais se inscrevem sejam considerados também no âmbito 

regional e, de outro lado, para a relevância de se analisar as conexões existentes entre tais ações de 

âmbito regional e os efeitos recíprocos entre esses diferentes processos. 

No plano internacional, vários trabalhos identificam como marco importante o Seminário de 

Royaumont, realizado ao final de 1959, na França, pela então Organização Europeia de Cooperação 

Econômica (OECE), com representações dos Estados Unidos e do Canadá (GUIMARÃES, 2007).  

Estudos e propostas de renovação do ensino de matemática já vinham sendo elaboradas por 

diferentes grupos e instituições em diferentes países nos anos 1950. Há também vários registros de 

um debate internacional em andamento sobre o tema
1
. A novidade do Seminário foi ter assinalado o 

reconhecimento, por parte dos representantes dos governos, da existência de uma agenda comum de 

reformas a serem empreendidas no ensino secundário, visando uma “maior e melhor formação 

matemática dos cidadãos em geral que, como era então reconhecido, a evolução econômica, 

científica e tecnológica em muitos países exigia” (Ibidem, p. 42). Um de seus resultados foi a 

indicação de formulação de um novo programa a ser tomado como referência pelos diferentes 

países membros da Organização. Essa proposta de programa foi produzida por uma Comissão 

reunida em Dubrovnik, Iugoslávia, entre agosto e setembro de 1960, e publicada na Europa em 

1961 como “Un programme moderne de mathématiques pour l’enseignement secondaire”.  

                                                           
1
 D’Enfert (2010) menciona as reuniões da Commission internationale pour l’étude et l’amélioration de l’enseignement 

mathématique (CIEAEM) e as Journées internationales d’information sur l’enseignement des mathématiques, 

organizadas em 1955 no Centre international d’études pédagogiques de Sèvres (CIEP). Matos (2006; 2010) menciona 

também a Conferência Internacional da Instrução Pública organizada pela UNESCO em 1956, da qual teria resultado a 

Recomendação nº 43, propondo novas tendências para o ensino da matemática nas escolas secundárias. 
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O registro de projetos de modernização do ensino de matemática em diferentes países 

europeus, no início dos anos 1960 (SOARES, 2001), sugere que a dinâmica de renovação, nesses 

países, foi intensificada a partir de Royaumont. No Brasil, as repercussões do Seminário se fizeram 

sentir mais diretamente por meio das várias iniciativas norte-americanas de divulgação das 

propostas de modernização do ensino de matemática na América Latina.  

Em dezembro de 1961, foi realizada em Bogotá a Primeira Conferência Interamericana de 

Educação Matemática (CIAEM), por iniciativa da International Comission on Mathematical 

Instruction (ICMI), então presidida pelo matemático norte-americano Marshall Stone. A 

Conferência contou com o patrocínio da OEA e das fundações norte-americanas National Science 

Foundation (NSF), Ford e Rockefeller. Segundo Ruiz e Barrantes (1998), a realização da 

Conferência e a constituição de uma Comissão Interamericana de Educação Matemática nessa 

Conferência tinham como propósito central a extensão da matemática moderna aos países latino-

americanos. Essa interpretação é corroborada por Dias (2008), que analisa a trajetória de Marshall 

Stone e menciona suas vinculações com o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, visitas 

anteriores à América Latina em busca de relações mais estreitas com matemáticos brasileiros e seu 

interesse declarado numa ampla revisão do currículo de matemática do ensino secundário.  

Ao final dos anos 1950, os Estados Unidos já contavam com vários projetos de reforma do 

ensino secundário de matemática, desenvolvidos com apoio governamental. Nesse aspecto, estavam 

à frente dos países europeus, conforme quadro comparativo elaborado por Oliveira Filho (2009, p. 

50).  

O Seminário de Royaumont, cujos trabalhos foram abertos por Marshall Stone, parece ter se 

constituído em oportunidade de legitimação dessa perspectiva reformadora e de sua divulgação na 

América Latina. As iniciativas norte-americanas de divulgação da matemática moderna seriam, 

conforme a análise de Dias (2008), componentes de uma estratégia orientada para a expansão da 

influência dos Estados Unidos no contexto da chamada Guerra Fria. 

No caso brasileiro, os contatos de professores secundários com as iniciativas norte-

americanas de modernização do ensino de matemática foram incentivados pelo Instituto Brasileiro 

de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), criado em 1946 como Comissão Nacional da UNESCO 

no Brasil, e que tinha a “finalidade de melhorar a qualidade do ensino de ciências experimentais” 

(OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 28).  D’Ambrosio (1987, p. 92) registra a divulgação, em junho de 

1960, de um acordo entre a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o IBECC de São Paulo 

para participação de professores secundários brasileiros em programas de formação continuada em 

universidades norte-americanas. Tal projeto teria sido subsidiado pelas fundações norte-americanas 

- National Science Foundation (NSF), Ford Foundation e Rockefeller Foundation. No âmbito desse 
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acordo, os professores Lafayette de Moraes e Osvaldo Sangiorgi foram enviados aos Estados 

Unidos para um estágio, no período de junho a agosto de 1960, sendo que Osvaldo Sangiorgi a 

Kansas e Lafayette de Moraes a Nova York (OLIVEIRA FILHO, 2009, p. 43).  

O estágio de Osvaldo Sangiorgi em Kansas
2
 é apontado por Valente (2008b, p. 596-597) 

como decisivo para sua adesão ao movimento de modernização e a articulação de diversas 

iniciativas. Dentre elas, cabe destacar a articulação de um curso de aperfeiçoamento para 

professores de matemática, em 1961, em São Paulo
3
, no qual ao final ocorreu a criação do Grupo de 

Estudos do Ensino da Matemática (GEEM – São Paulo), cuja proposta, segundo Lima (2006, p. 43), 

era baseada nos objetivos do School Mathematics Study Group - SMSG. A proposta do GEEM 

previa escrever livros-texto, realizar congressos, simpósios e cursos relativos à matemática moderna 

para professores.  

O estágio de Lafayette de Moraes, já vinculado ao IBECC, teria, entre outros efeitos, o do 

seu compromisso com a tradução da coleção didática experimental produzida pelo SMSG. A 

adaptação e tradução desses materiais foi realizada pelo IBECC de São Paulo, entre 1961 e 1964, 

com apoio financeiro da Fundação Ford e a garantia da United States Agency for International 

Development (USAID), no âmbito dos Acordos MEC/USAID 
4
, conforme Oliveira Filho (2009). 

A iniciativa de realização dos Congressos Nacionais de Ensino da Matemática, por parte dos 

professores das Faculdades de Filosofia, a partir de 1955, é analisada por Dias (2008) como 

elemento de afirmação de um processo em curso de profissionalização do magistério secundário no 

Brasil. O autor enfatiza a importância dos Congressos que, com apoio oficial, mas organizados a 

partir da iniciativa dos professores, constituíram-se “nos fóruns nacionais de encontros das 

principais lideranças profissionais, que atuavam regionalmente ou localmente em grupos ou 

instituições próprias, onde ocorria a forma peculiar de apropriação da matemática moderna, 

principalmente em cursos de atualização e treinamento de professores” (Ibidem, p. 21). 

                                                           
2
 Sangiorgi (apud LIMA, 2006) relata que participou do Summer Institute for High School and College Teacher of 

Mathematics, no período de Julho a Agosto de 1960, com bolsa da Pan American Union (vinculada à OEA) em 

colaboração com a National Science Foundation. 
3
 Segundo Lima (2006), o curso "Especialização em Matemática para professores secundários" foi realizado na 

Universidade Mackenzie, no período de 01 de agosto a 30 de setembro de 1961 e patrocinado pela National Science 

Foundation, Universidade Mackenzie e Departamento de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP, e contou com a presença do professor George Springer, da Universidade de Kansas. Um mês após foi criado o 

Grupo de Estudos do Ensino de Matemática (GEEM), na Universidade Mackenzie, tendo como colaborador o professor 

George Springer. O curso contou com o apoio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Antes desse curso, 

D´Ambrosio (1987, p. 97) relata a oferta de um curso patrocinado pela CADES, realizado em julho de 1961, em Santos, 

ministrado por Sangiorgi e Jacy Monteiro.  

4 Os Acordos MEC/USAID foram firmados entre o governo brasileiro via Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o 

governo norte-americano, através da USAID, com o objetivo anunciado de estabelecer uma cooperação entre os dois 

países, com vistas à modernização do sistema educacional brasileiro (MEDINA, 2008). 
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Valente (2008b), analisando os anais dos Congressos, observa que no II e no III Congressos, 

realizados em 1957 e em 1959, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, há menções ao movimento de 

modernização, mas que se configuram como propostas pontuais ou tímidas de alterações nos 

programas e de experiências metodológicas de ensino dos conteúdos tradicionais. O clima dos 

debates no IV Congresso,em 1962, já seria totalmente diverso. Nele, o GEEM apresenta sua 

proposta de “Assuntos Mínimos para um Moderno Programa de Matemática para o Ginásio e para o 

Colégio”, que é aprovada pelo plenário do Congresso numa atmosfera de empolgação, ao som do 

refrão “conjuntos e estruturas” (BÚRIGO, 2010a). 

No mesmo ano, realizaram-se em Curitiba eventos relacionados à matemática moderna: a 

cidade foi sede da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), onde o 

GEEM apresentou uma proposta de novo programa para o ensino de matemática no secundário; em 

julho, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Paraná ofereceu curso de 

Introdução à Matemática Moderna no Ensino Secundário, patrocinado pelo IBECC (PINTO; 

FERREIRA, 2006). 

Ainda em 1962, ocorreu a criação do Núcleo de Estudos e Difusão do Ensino de Matemática 

(NEDEM), em Curitiba, por iniciativa de Osny Dacol, então coordenador de Matemática e, 

posteriormente, diretor do Colégio Estadual do Paraná. Em 1961, o professor Osny havia 

participado do curso de aperfeiçoamento coordenado por Sangiorgi em São Paulo e conhecido o 

programa proposto pela comissão da OECE (Ibidem). 

Por intermédio do IV Congresso e de outros eventos as ações do GEEM logo alcançaram 

repercussão nacional. Nesse sentido pode ser confirmado o entendimento, assumido em diversos 

trabalhos, da fundação do GEEM como um marco na história do Movimento da Matemática 

Moderna não apenas em São Paulo, mas no Brasil.  

Cabe aqui destacar o papel do IBECC de São Paulo, cujas ações, em colaboração com as 

agências e universidades norte-americanas, foram decisivas para o engajamento de Osvaldo 

Sangiorgi no Movimento e para a constituição do GEEM. A criação do Grupo foi saudada pelo 

então diretor do IBECC de São Paulo, Isaias Raw, como expressão da desejável mobilização de 

professores no sentido de uma necessária reforma do ensino que não poderia ser introduzida como 

“uma reforma de lei” (RAW, 1962). A divulgação da matemática moderna – que envolveu também 

a tradução dos materiais do SMSG e sua divulgação - e a própria criação do GEEM 

corresponderiam, então, a uma estratégia do IBECC. Nesse sentido podemos considerar que a ação 

institucional do IBECC – aqui tomada como política pública – esteve na origem da emergência do 

movimento da matemática moderna no Brasil.  
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A formação de professores como mote para a modernização do ensino 

 

As iniciativas institucionais de divulgação da matemática moderna ou de apoio às ações e 

aos Grupos identificados com o Movimento aparecem, no caso do Brasil e da América Latina, 

fortemente articuladas às preocupações com a formação de professores, especialmente dos que 

atuavam no ensino secundário. 

Os primeiros cursos destinados à formação do professor secundário foram criados, no Brasil, 

nos anos 1930, no âmbito das recém-criadas Faculdades de Filosofia. Os cursos da Universidade de 

São Paulo e da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, serviram de modelo aos que foram, a 

partir dos anos 1940, surgindo nos demais Estados (SILVA, apud VALENTE, 2005). Entretanto, a 

demanda de professores para o ensino secundário, entre os anos 1930 e 1960, cresceu com muito 

maior intensidade do que a abrangência dos cursos de Licenciatura. Segundo dados divulgados pelo 

próprio Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 1957 apenas 16% dos professores que 

atuavam no secundário eram licenciados por Faculdades de Filosofia (REVISTA ESCOLA 

SECUNDÁRIA, apud OLIVEIRA; PIETROPAOLO, 2008a, p. 97). Pode-se supor que a maioria 

deles não eram licenciados em Matemática: segundo Soares (2001, p. 129-30), a Portaria nº 478/54 

do MEC autorizava licenciados em Física, Química, História Natural, Ciências Sociais e Pedagogia 

a obterem o registro para ensino de Matemática no primeiro ciclo do ensino secundário (o ginásio). 

Essa autorização seria restrita aos licenciados em Matemática, Física, Química e História Natural 

apenas em 1965, mediante a Portaria nº 341/65 do MEC. 

Nesse contexto de expansão acelerada do ensino foi criada a Campanha de Aperfeiçoamento 

e Difusão do Ensino Secundário (CADES), na gestão de Armando Hildebrand na Diretoria do 

Ensino Secundário, no governo Getúlio Vargas, a partir do Decreto nº 34.638, de 1953. A 

Campanha tinha como objetivos anunciados a difusão e elevação do nível do ensino secundário, 

tornando a escola secundária eficaz e acessível. Segundo Baraldi e Gaertner: 

 

[...] a CADES mostrou-se como um importante veículo dos ideais da época no que 

diz respeito à formação de professores e uma maneira dos docentes se 

aperfeiçoarem, discutirem e formalizarem sua prática, num momento em que em 

nosso país era raro um lócus para tal exercício (BARALDI; GAERTNER, 2010a, 

p.1). 

 

Entre as ações empreendidas pela CADES na segunda metade dos anos 1950, destaca-se a 
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promoção de cursos intensivos de preparação aos chamados “exames de suficiência”
5
, através das 

Inspetorias Seccionais do MEC. Esses exames, de acordo com a Lei nº 2.430, de 19 de fevereiro de 

1955, conferiam aos aprovados o registro de professor secundário e o direito de lecionar onde não 

houvesse professores licenciados pelas Faculdades de Filosofia. Os cursos tinham duração de um 

mês (janeiro ou julho) e eram elaborados com o fim de suprir deficiências dos professores, 

chamados professores “leigos”, nos aspectos pedagógicos e conteúdos específicos das disciplinas 

que já lecionavam ou iriam lecionar nas escolas secundárias (BARALDI; GAERTNER, 2010b, p. 

165).  

Nos anos 1960, a política governamental de ações emergenciais orientadas para a formação 

de professores do ensino secundário seria especialmente focada nas áreas de matemática e das 

chamadas “ciências”, seguindo uma tendência internacional. Nos Estados Unidos e na Europa, 

nesse período, a valorização do ensino “das ciências” aparece em vários discursos associada à 

conclamação para a modernização do ensino secundário, num contexto de acelerada inovação 

tecnológica e de demanda de formação de cientistas e técnicos (BÚRIGO, 1989). Tratava-se não 

apenas de reverter o quadro da precariedade da formação dos professores chamados “leigos”, mas 

de investir no “ensino científico” numa escola onde até então predominava o ensino das “letras” e 

das “humanidades”. No caso da América Latina, o investimento no ensino de ciências aparece ainda 

como componente de um projeto ou de uma ideologia do desenvolvimento. Segundo Cunha (apud 

FREIRE, 2009), a expressão “educação para o desenvolvimento”, cunhada nesse período, pode ser 

compreendida como o reconhecimento da educação como “variável política estratégica capaz de 

intensificar o crescimento da renda, produzir a modernização ou construir uma sociedade justa”.  

Essa política teria pelo menos três implicações relevantes para a difusão da matemática 

moderna. 

Em primeiro lugar, o reconhecimento da urgência da formação dos professores favoreceria, 

sobretudo, a legitimação do intercâmbio ou do apoio externo. O investimento em cursos de diversas 

modalidades seria um mote oportuno para as iniciativas norte-americanas de difusão da Matemática 

Moderna.  

Analisando os Anais das Conferências Interamericanas realizadas em Bogotá, 1961, e em 

Lima, 1966, Pinto (2007) assinala o destaque conferido nesses eventos ao problema da formação 

dos professores do ensino secundário nos países da América Latina. A Primeira Conferência 

Interamericana de Educação Matemática (CIAEM), realizada em dezembro de 1961, produziu um 

                                                           
5
 Segundo Soares (2001, p. 130), até 1960 os exames foram atribuição da CADES e, a partir de 1961, voltaram a ser 

competência das Faculdades de Filosofia, como antes de 1955. 
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conjunto de recomendações relativas à formação, carreira e remuneração dos professores.  

Na Conferência Interamericana de 1961, o matemático Omar Catunda relatava a situação 

precária da formação de professores no Brasil, e que muitos professores reprovados no “exame de 

suficiência” continuavam ensinando. Na Conferência Interamericana de 1966, Martha Dantas já 

assinalava várias novas iniciativas de formação de professores em curso. Na mesma Conferência, 

Osvaldo Sangiorgi apresentou vários números que testemunhavam um “triênio de progresso”, de 

1962 a 1965, envolvendo a criação de Faculdades de Filosofia, Institutos de Matemática, Centros de 

Treinamento para Professores de Ciências e Grupos de Estudo para o Ensino de Matemática, 

resultando numa elevação do percentual de professores de Matemática com ensino superior de 22% 

para 47%, em três anos (PINTO, 2007).  

O peso atribuído à questão da formação de professores, nessas Conferências 

Interamericanas, indica a construção de um consenso sobre o reconhecimento da existência de um 

problema e a necessidade de investimentos nessa formação. Mais ainda, os informes de Martha 

Dantas e Osvaldo Sangiorgi sugerem, para além de uma propaganda das iniciativas locais, uma 

preocupação de “prestar contas” em relação a uma precariedade que caracterizaria uma situação de 

atraso ou de subdesenvolvimento. O que permite avaliar que assumiam o papel de “propagandistas” 

das políticas públicas brasileiras, que sob a égide da superação do atraso, promoviam ações e 

implementavam condições de modernizar a sociedade pela educação. 

A melhoria do ensino das ciências e a modernização dos currículos apareciam indissociadas 

nesses discursos, como duas faces de uma mesma aposta. A denominação frequentemente usada, de 

cursos de “atualização” de professores, é bem reveladora dessa indissociação: os professores 

deviam formar-se não apenas para ensinar melhor, mas para ensinar segundo os projetos 

curriculares “modernos”. 

Uma segunda consequência da política governamental seria o apoio oficial às ações de 

formação de professores por parte de grupos como o GEEM e o NEDEM ou por parte das 

Universidades. Os cursos de formação de professores parecem ter sido o principal elemento de 

negociação ou de convergência entre os interesses dos diversos Grupos engajados no movimento e 

os governos ou agências institucionais dispostos ou pressionados a investir na melhoria do ensino. 

Podemos considerar que, ao oferecerem seus préstimos à causa do desenvolvimento, os Grupos se 

destacavam no cenário nacional e regional como representantes dos professores licenciados, 

contribuindo para a afirmação de seu papel diferenciado e sua valorização na sociedade. 

Segundo Baraldi e Garnica (apud BARALDI; GAERTNER, 2010b, p.171), nos anos 1960 o 

GEEM foi responsável por diversos cursos da CADES, que se constituíram assim em veículos de 

difusão da matemática moderna.  
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Lima (2006), em seu estudo sobre o GEEM, relata que o Grupo participou de forma 

intensiva e efetiva na formação de matemática dos professores do ensino secundário durante o 

Movimento da Matemática Moderna. Os cursos do GEEM voltavam-se para o treinamento e 

amparavam-se na aprendizagem de conteúdos e com metodologia que privilegiava, segundo a 

autora, a elaboração de grande número de exercícios e com reduzida discussão da prática em sala de 

aula. O GEEM foi declarado órgão de utilidade pública em 1963, pela Lei Estadual 2663/63. Os 

professores que participavam dos cursos tinham os dias computados como de efetivo exercício, 

mediante a apresentação de comprovante às escolas nas quais lecionavam. A comprovação de 

aprovação e frequência também propiciava a contagem de pontos para o concurso de remoção que 

acontecia todo final ou início do ano. O GEEM contou, para a realização de seus cursos, com apoio 

da CADES, da National Science Foundation, das Inspetorias Seccionais do MEC e da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo. Lima (2006, p. 75) relata a concessão de bolsas para os 

estudantes-professores pelo MEC no curso oferecido em janeiro de 1967 e afirma que essa 

concessão era frequente nos cursos do GEEM.  

Medina (2007, p. 72) relata que o primeiro curso do GEEM para professores primários foi 

realizado em fevereiro de 1963, com apoio do Departamento de Educação do Estado de São Paulo. 

O curso foi ministrado pelas professoras Anna Franchi, Lucilia Bechara e Manhúcia Liberman; a 

partir daí, segundo a autora, passaram a organizar e ministrar cursos em todo país. 

Na Bahia, Arlete Cerqueira Lima e Martha Dantas, professoras da Universidade Federal da 

Bahia (UFBa), ofereceram, em 1964, cursos patrocinados pela Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) sobre lógica e sobre noções de teoria dos conjuntos, 

grupos e espaços vetoriais (DUARTE, 2007).  

No Rio Grande do Sul, as primeiras iniciativas de formação de professores relacionadas à 

matemática moderna antecederam a constituição do Grupo de Estudos sobre o Ensino de 

Matemática de Porto Alegre (GEEMPA), em 1970. Já em 1952, 1953 e 1954, foram oferecidos 

cursos sobre conceitos da Teoria dos Conjuntos para professores primários, professores de Didática 

da Matemática e supervisores escolares, coordenados pela professora Joana Bender, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Nos anos 1960, foram ministrados cursos 

por professores da UFRGS e da Pontifícia Universidade Católica (PUCRS), com apoio do Centro 

de Pesquisas e Orientação Educacionais (CPOE), órgão criado em 1943, vinculado ao 

Departamento de Ensino Primário e Normal da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do 
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Sul 
6
. A professora Esther Grossi ministrou cursos de matemática moderna para os professores do 

Instituto de Educação General Flores da Cunha a partir de 1966; o Laboratório de Matemática do 

Instituto tornou-se uma referência de divulgação da matemática moderna, oferecendo cursos 

também para professores de outras escolas. A constituição do GEEMPA potencializou essas 

iniciativas. Na década de 1970, o GEEMPA atuou intensamente na formação de professores do 

primeiro e segundo graus, com apoio da Secretaria de Educação (BÚRIGO; FISCHER; SANTOS, 

2008). 

Uma terceira consequência da política governamental voltada para a formação de 

professores e para o ensino de ciências seria a criação, entre os anos de 1964 e 1965 – portanto, já 

na vigência do regime militar - de seis centros de ensino de ciências em diferentes cidades do Brasil 

(FREIRE, 2009, p. 21). A criação do Centro de Ensino de Ciências da Bahia (CECIBA) foi 

concomitante à dos centros de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Guanabara e do 

Nordeste, sediado em Recife, mas não estava inicialmente planejada e resultou de pressão da UBa
7
 

(FREIRE, 2008, p. 2). A presença de Martha Dantas e Omar Catunda, dentre outros, na Seção 

Científica de Matemática (SCM) do CECIBA, possibilitou que o Centro se tornasse também um 

centro de difusão da matemática moderna, desenvolvendo ações tão variadas como a produção de 

material didático, experimentação, formação docente, novos programas curriculares e práticas em 

sala de aula, influenciadas pela matemática moderna (FREIRE; DIAS, 2010).  

As ações do CECIBA tiveram repercussão em outros Estados do Nordeste.  Santos (2007) 

relata que o professor Genaro Dantas frequentou curso de Lógica Matemática em Salvador e logo 

passou a ser divulgador da matemática moderna em Sergipe, vindo a ser também coordenador do 

Departamento de Matemática do Núcleo de Sergipe do Centro de Ensino de Ciências do Nordeste 

(CECINE). 

No Rio Grande do Norte, Brito, Cruz e Ferreira (2006) relatam a iniciativa de formação de 

professores pelo Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

instalado em 1968. Os cursos para aperfeiçoamento de pessoal docente no setor de matemática e 

"Cursos de Iniciação à Matemática" para futuros universitários foram realizados via Convênio de 

Ensino Técnico de Curso Superior entre a Universidade e a SUDENE. Os primeiros Cursos de 

                                                           
6
 Em 1961, um curso sobre “Iniciação à Teoria dos Conjuntos” foi ministrado por professores da UFRGS e voltado para 

técnicos em Educação do CPOE, professores primários, normalistas, professores alunos do curso de Supervisores 

Escolares e professores de Direção de Aprendizagem em Matemática; em 1964, um curso de introdução à Teoria dos 

Conjuntos foi oferecido na Escola de Engenharia da UFRGS com a duração de um ano, para professores primários e 

secundários, também com apoio do CPOE; ainda em 1964, foi oferecido na PUCRS um curso de noventa sessões; em 

1965, um curso de três meses sobre o mesmo tema foi oferecido no Instituto de Física da Universidade (RIBEIRO; 

BENDER; PAIM, 1968). 
7
 As siglas UBa  e UFBa, correspondentes às denominações Universidade da Bahia (mais antiga) e Universidade 

Federal da Bahia,, são usadas neste texto conforme mencionadas pelos autores citados. 
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Álgebra Moderna e Análise oferecidos para professores foram ministrados por professores das 

Universidades Federais de Pernambuco e do Ceará. 

A premência e a prioridade atribuídas à formação matemática de professores primários e 

secundários propiciaram, portanto, diversos tipos de acordos ou arranjos entre instituições e 

organismos governamentais e os grupos de professores engajados no movimento da matemática 

moderna, de modo que as ações relacionadas a esse processo podem ser vistas como atendendo a 

interesses diversos. De um lado, os interesses de instâncias governamentais em atender às pressões 

externas, e em especial as norte-americanas, para a adoção de um padrão “moderno” no ensino de 

ciências e para a ampliação da oferta de escolas primárias e ginasiais e, de outro, os dos professores 

comprometidos com a circulação das ideias modernizadoras e com a legitimação das iniciativas dos 

grupos a ela associados. 

 

As revistas pedagógicas e a circulação do Movimento 

 

As revistas pedagógicas devem ser mencionadas como veículos importantes de circulação de 

ideias e pelo seu papel na formação dos professores aos quais se destinavam. 

A Revista Escola Secundária foi publicada pela CADES de 1957 a 1963. O objetivo da 

Revista, segundo um artigo de apresentação no seu número inicial, era o de 

 

[...] servir de veículo de intercâmbio entre o professorado brasileiro, na troca de 

ideias, sugestões e experiências, favorecendo a formação de uma nova 

mentalidade, mais progressista, mais propícia à observação objetiva, à 

experimentação renovadora e à revisão crítica dos postulados, finalidades, 

currículos e métodos em que se baseia toda a atuação do nosso magistério 

(REVISTA ..., apud OLIVEIRA; PIETROPAOLO, 2008a). 

Oliveira e Pietropaolo (2008a), citando Fernandes e outros, afirmam que  

 

[...] a Revista funcionou como veículo de legitimação das ações da Diretoria de 

Ensino Secundário do Ministério da Educação e Cultura (DESE-MEC), 

informando sobre os programas de qualificação docente do MEC, justificando sua 

realização e sugerindo a adesão dos professores e das escolas, tanto públicas 

quanto particulares, ao Programa das Classes Secundárias Experimentais. Por meio 

desse Programa o MEC estimulou a experimentação de novas propostas e modelos 

pedagógicos a serem testados e avaliados no ensino secundário (Ibidem, p. 97). 

 

Os autores consideram que a revista foi estruturada como uma instância formadora de 

professores, num período em que a maioria deles eram autodidatas. Entretanto, indicam uma 

presença incipiente, na Revista, de ideias que seriam assumidas como bandeiras do movimento da 



25 

 

matemática moderna. Em relação às sugestões de introduções de novos conteúdos, identificaram 

apenas uma proposta de Osvaldo Sangiorgi para o ensino de geometrias não euclidianas no ginásio 

(OLIVEIRA; PIETROPAOLO, 2008b). Outros artigos são mencionados porque defendiam 

princípios que norteavam o movimento: a valorização da intuição e a relativização do método 

dedutivo no ensino da geometria; o uso de materiais concretos visando proporcionar aos alunos a 

experimentação e verificação de propriedades e teoremas (Ibidem). 

A presença da discussão sobre a matemática moderna é mais explícita na Revista 

Atualidades Pedagógicas, que circulou durante o período de 1950 a 1962, como publicação da 

Companhia Editora Nacional. Segundo Oliveira (2009): 

 

[...] a revista Atualidades Pedagógicas serviu de veículo de disseminação das 

propostas de modernização do ensino de Matemática, defendidas, sobretudo pelo 

professor Sangiorgi e modeladas conforme sua participação no debate nacional 

sobre o assunto (Ibidem, p. 13). 

 

Citando trabalho dela própria e de Fuentes, a autora afirma que 

 

[...] as mudanças ansiadas pelos professores e expressas nos artigos dessa Revista 

propiciaram compreender o percurso e o cenário em que se inicia o Movimento da 

Matemática Moderna no Brasil, deixando, igualmente, entrever como a Revista 

colaborou, ao longo de sua existência, com esse Movimento e a divulgação de seu 

ideário (OLIVEIRA, 2009). 

 

No caso da Revista Atualidades Pedagógicas, não encontramos registros, nos textos, de 

apoio governamental para o financiamento de sua publicação ou de controle sobre sua política 

editorial. Entretanto, ao mencionarem sua circulação nas escolas, os textos sugerem que teria 

havido, no mínimo, o consentimento dos órgãos oficiais, no quadro mais geral de uma política de 

bom relacionamento com a Editora. 

Uma terceira revista de ampla circulação no período foi a Revista do Ensino, publicada no 

Rio Grande do Sul de 1951 a 1978, objeto de investigação de Pereira (2010). De 1956 a 1971, a 

Revista esteve sob a responsabilidade do já mencionado CPOE. Com uma média de oito a dez 

números anuais, a Revista alcançou, segundo Pereira (2010, p. 51), circulação nacional, e em 1963 

sua tiragem era de cinquenta mil exemplares. Inicialmente voltada aos professores do ensino 

primário, foi ampliando sua abrangência para as demais séries do 1º grau e 2º grau. A publicação da 

Revista pode ser compreendida no âmbito de um projeto mais amplo do CPOE de estabelecer 

“bases científicas para a educação em detrimento de ações de natureza puramente empírica” 
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(QUADROS, apud PEREIRA, 2010, p. 48). 

Pereira (2010) considera que a Revista do Ensino era referência para os professores que 

desejavam experimentar inovações didático-metodológicas no ensino da matemática. O autor 

localiza em 1965 a presença de um primeiro artigo que discursa sobre a matemática moderna, 

referindo-se à importância do entendimento, pelo aluno, da “estrutura de um problema aritmético”. 

As referências vão, aos poucos, se fazendo mais frequentes, e a “matemática moderna”, 

inicialmente noticiada como uma “corrente”, passa a ser mencionada como uma proposta já 

presente no cotidiano das escolas, sendo objeto de orientações metodológicas detalhadas e de 

relatos de experiências em desenvolvimento.  

Pode-se considerar que a Revista do Ensino contribuiu para a legitimação da matemática 

moderna – por se tratar de publicação oficial - e para a circulação das propostas dos autores que ali 

publicaram seus artigos, entre os quais estavam lideranças do GEEMPA, como Esther Grossi e Léa 

Fagundes. Pereira (2010), em sua análise, mostra também certa continuidade entre os artigos 

publicados desde os anos 1950, de inspiração escolanovista, contendo um discurso sobre a criança, 

a aprendizagem e os métodos ativos, e os discursos que circularão mais tarde referidos à matemática 

moderna. 

 

Livros didáticos – agregadores e motores da modernização 

 

Os livros didáticos são mencionados em vários trabalhos como os principais instrumentos de 

divulgação da matemática moderna no Brasil, sobretudo por dois motivos: porque alcançavam os 

municípios mais afastados dos grandes centros, onde os professores não tinham outras 

oportunidades de acesso às informações sobre o movimento; porque tinham um impacto quase que 

direto e imediato sobre a sala de aula. A esse respeito, é emblemático o testemunho de Neuza 

Bertoni Pinto (2008), que relata seu primeiro contato com a matemática moderna através do livro de 

Osvaldo Sangiorgi para a primeira série ginasial, da nova coleção “Matemática - Curso Moderno”, 

enviado pela Editora Nacional em 1963. 

Villela (2009) apresenta uma breve retrospectiva da legislação relativa ao livro didático no 

Brasil. Em 1938, foi criada a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), que regulamentava a 

produção, importação e o uso desse tipo de publicações. Esse controle estatal foi mais tarde dando 

lugar às práticas de subsídio e co-edição.  

Em 1966, segundo Krafzik (2006), foi instituída através do Decreto n° 59.355 a Comissão 

do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED). O programa da COLTED foi financiado por 

convênio firmado em 1967 entre o Ministério de Educação e Cultura, o Sindicato Nacional dos 
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Editores de Livros e a USAID (MEC/SNEL/USAID), com o objetivo de disponibilizar cerca de 51 

milhões de livros aos estudantes, num período de três anos, em todo o território nacional. O 

programa compreendia a distribuição de livros às bibliotecas escolares em seus três níveis de 

ensino: o primário, o secundário e o superior. A COLTED, além de livros, previa cursos de 

treinamento para professores e bolsas de estudo, no exterior e no país, para professores e técnicos da 

indústria editorial. Krafzik (2006) avalia ter sido o programa da COLTED 
8
 um dos responsáveis 

pelo impulso significativo do mercado editorial brasileiro nos anos 1960.  

Villela (2009) menciona também a emergência, nos anos 60, de uma crise no mercado 

editorial, relacionada ao aumento dos custos de impressão e à perda de poder aquisitivo da 

população, num contexto de inflação acelerada. Nesse quadro, o setor de didáticos teria se 

constituído numa alternativa interessante para as editoras “não só pelo aumento da população 

escolar, quanto pelos subsídios do governo” e “nada mais coerente do que aproveitar este nicho” 

(Ibidem, p. 104-5). Os anos 1960 foram, então, um período de expansão da produção dos livros 

didáticos.  

Segundo Miorim (2005), os anos 1960 marcaram também um momento de modernização do 

setor editorial brasileiro. Essas mudanças dizem respeito às dimensões dos livros, à sua 

encadernação, à qualidade de impressão, ao uso de cores e de recursos visuais. É nesse contexto que 

surgem os livros didáticos que iriam difundir as ideias da matemática moderna. Miorim (Idem) 

destaca que muitos autores dessas novas coleções de livros didáticos eram licenciados em 

Matemática e que alguns participaram de atividades de grupos de estudos de matemática ligados ao 

movimento, em alguns casos apresentando nos livros experiências realizadas em sala de aula com 

seus alunos. 

A coleção reconhecida como de maior circulação era a já mencionada “Matemática - Curso 

Moderno”, da autoria de Osvaldo Sangiorgi e publicada pela Editora Nacional. Valente (2008a, p. 

28) destaca que, mesmo tendo tido contato com a produção do SMSG norte-americana, coletiva e 

testada em salas de aula, Sangiorgi optou por uma produção individual e sem trajetória 

experimental.  

A divulgação da coleção, a partir de 1963, contou com o prestígio do autor, que já era 

referência no ensino da Matemática, e com o investimento da editora. Essa divulgação, segundo 

testemunhos como o de Medeiros (2007), teria se constituído em motivação para uma verdadeira 

campanha nacional de modernização do ensino. A propaganda dos livros estava associada a 

                                                           
8
 Segundo Villela (2009), a existência da COLTED durou até 1971. De 1972 a 1975, o Instituto Nacional do Livro 

(INL), através do Programa do Livro Didático (PLID), atuou como co-editor dos livros didáticos. A partir de 1976, a 

Fundação Nacional de Material Escolar (FENAME) assumiu essa função. 
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palestras e cursos ministrados pelo autor em articulação com instituições públicas e privadas, 

sugerindo uma convergência de interesses ou uma troca de favores entre o autor, a editora e as 

instituições envolvidas, interessadas nos processos de formação e de “atualização” dos professores 

ou até mesmo na presença de um autor de prestígio reconhecido.  

Segundo Villela (2009), no período de 1964 a 1973, foram publicados mais de 4,3 milhões 

de exemplares da coleção “Matemática - Curso Moderno” de Sangiorgi. A autora menciona um 

aumento de cerca de 35% na tiragem do primeiro livro da coleção, entre as edições de 1966 e 1968, 

e sugere que esse aumento possa ser atribuído ao financiamento da COLTED. Essa hipótese é 

confirmada pela marca do carimbo da COLTED – “Livros para o progresso” – encontrada em 

exemplares da coleção depositados na Biblioteca do Instituto de Matemática da UFRGS. 

Em 1964, segundo Oliveira Filho (2009), começam a circular no Brasil também as traduções 

das coleções didáticas produzidas pelo SMSG norte-americano. O autor (Ibidem, p. 59-60) cita 

trechos de uma entrevista com o professor Lafayette de Moraes: 

 

Eu era uma espécie de representante do SMSG e era chamado por algumas Escolas 

que queriam utilizar o material. Uma delas foi a Escola Preparatória de Cadetes do 

Ar, uma escola militar, localizada em Barbacena, MG (Entrevista concedida em 28 

set. 2009). 

 

D´Ambrosio (1987, p. 159) corrobora as informações do professor Lafayette de Moraes 

relativamente à utilização dos livros do SMSG pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) 

e, também, sobre o treinamento dos professores para o uso dos livros, realizado pelo IBECC. Os 

textos produzidos pelo SMSG, segundo Freire (2009), também foram tomados como referência para 

o programa proposto de matemática no projeto de classe experimental integral para o 2º ciclo do 

Colégio Estadual da Bahia desenvolvido pelo CECIBA. 

Em um período favorável à expansão dos livros didáticos, e de certo modo seguindo o 

exemplo de Sangiorgi, outros integrantes do GEEM de São Paulo publicaram coleções didáticas, 

entre os anos 1960 e 1970 
9
. 

Há um conjunto de produções, contudo, que merece destaque pelo seu caráter coletivo e 

pelo seu vínculo com os processos de formação de professores: as produções do Grupo de Ensino 

de Matemática Atualizada (GRUEMA), de integrantes do NEDEM e do CECIBA.  

O GRUEMA teve origem no já mencionado convívio Anna Franchi, Lucilia Bechara e 

                                                           
9
 Miorim (2005) menciona, entre outras, as coleções de autoria de: Benedito Castrucci e Alcides Bóscolo; Luiz Mauro 

Rocha, Ruy Madsen Barbosa e Scipione di Pierro Neto; L. H. Jacy Monteiro, Osvaldo Sangiorgi e Renate Watanabe. 

Duarte (2009) registra e analisa também a coleção produzida por Mario de Oliveira, em Minas Gerais. 
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Manhúcia Perelberg Liberman 
10

, e nos cursos de formação para professores do ensino primário por 

elas ministrados. Segundo Villela (2009), as publicações do Grupo ocuparam o segundo lugar de 

tiragem e vendagem, entre as coleções publicadas pela Companhia Editora Nacional, no período de 

1964 e 1980. A autora registra a ocorrência de co-edições de livros da coleção: com a COLTED, em 

1970; com o Instituto Nacional do Livro (INL), em 1969 e de 1971 a 1973; com o MEC, em 1972 

(Ibidem, p. 135). 

A coleção “Ensino Moderno da Matemática”, segundo Pinto e Ferreira (2006), teve origem 

nas apostilas produzidas por integrantes do NEDEM para os alunos do Colégio Estadual do Paraná. 

A produção das apostilas teve início em 1962 e a coleção foi lançada em 1968; assim, 

diferentemente da coleção produzida por Sangiorgi, tratava-se de produção coletiva, baseada nos 

estudos realizados pelo NEDEM e na experiência em desenvolvimento no Colégio. No final dos 

anos 1960, foi constituído, segundo França (2007), o “Complexo Escolar Colégio Estadual do 

Paraná” – oficializado por Decreto mais tarde, em 1975 –, aglutinando outras sete escolas estaduais. 

A partir desse Complexo, que tinha o Colégio como referência, e das palestras, dos cursos e das 

aulas-demonstrativas ministradas pelos membros do grupo, a coleção contou, segundo as autoras, 

com intensa divulgação nas escolas paranaenses nas décadas de 1960 e 1970. O NEDEM também 

organizou a publicação da coleção “Ensino Moderno da Matemática, Curso Primário”, coordenada 

por Henrieta Arruda, também precedida de estudos e produzida coletivamente.  

A produção de apostilas e livros pela Seção Científica de Matemática (SCM) do CECIBA, 

segundo Freire (2009), estava ligada ao projeto de “Desenvolvimento de um currículo de 

Matemática Moderna para o curso ginasial”. Como uma das ações desse projeto, foram elaboradas 

apostilas para as séries ginasiais, denominadas “Curso experimental segundo os novos métodos do 

ensino da Matemática”, de autoria das professoras Martha Dantas, Eliana Nogueira, Norma Araújo, 

Eunice Guimarães e Neide de Pinho e Souza, sob a orientação do professor Omar Catunda. A 

experimentação dessas apostilas teria se iniciado em 1966, no Colégio Estadual Severino Vieira, 

sendo depois, estendida a outras escolas públicas e privadas e propiciado estudos, avaliações, 

adequações e modificações. Há também o registro da experimentação das apostilas no Colégio de 

Aplicação da UFBa, em 1966 (RIOS, 2009; DANTAS, 1968). Segundo Freire (2009), as 

modificações desse material resultaram na publicação da coleção “Matemática Moderna”, editada 

pelo CECIBA, e deram origem à publicação em 1971, pela EDART – São Paulo Livraria Editora 
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 Às quais se juntaram Anna Averbuch e Franca Cohen Gottlieb. 
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Ltda., da coleção “Ensino Atualizado da Matemática” - Curso Ginasial 
11

. A autora destaca o “nexo 

entre investigação, formação docente, novos programas curriculares e práticas de sala de aula em 

caráter experimental” que caracterizava a produção do CECIBA. 

Os resultados disponíveis até o momento indicam que as políticas educacionais contribuíram 

fortemente para a difusão da matemática moderna através dos livros didáticos, segundo três vias 

que podem ser distinguidas para fins de análise, mas cujos efeitos se conjugaram. 

Uma primeira via é a da produção de livros planejada ou integralmente viabilizada pelas 

políticas institucionais, como nos casos das adaptações e traduções da produção do SMSG e das 

produções do CECIBA. No primeiro caso, a publicação fazia parte de um projeto modernizador 

assumido pelo IBECC e, no segundo, a produção de livros era um dos compromissos assumidos na 

criação do CECIBA.  

Uma segunda via é a das políticas de distribuição e coedição. Há indícios de que a 

COLTED, financiada pelos Acordos MEC-USAID, teria se constituído em forte incentivo à 

produção de livros didáticos, que teriam sua distribuição garantida via acordos prévios. Essa 

distribuição pode ter acarretado a adoção dos livros nas escolas, contribuindo para o processo 

interpretado por muitos professores como de “imposição” da matemática moderna. Cabem 

investigações sobre quais os autores e obras contempladas, sobre os processos ou critérios de 

seleção dessas obras e sobre os impactos do programa COLTED e das políticas de coedição do INL 

e do MEC. 

Uma terceira via foi a dos arranjos convenientes entre organismos públicos e editoras 

privadas, através dos quais se combinavam e confundiam os processos de divulgação dos livros e de 

formação de professores. Embora essa via possivelmente não estivesse sancionada por qualquer tipo 

de convênio oficializado, pode ter tido um impacto decisivo para a divulgação da matemática 

moderna, especialmente entre 1964 e 1966, antes da instauração da COLTED. 

Ainda, é preciso observar que os lugares institucionais ocupados pelos autores-professores 

das Universidades, ou de escolas secundárias de prestígio, como o Colégio Estadual do Paraná – 

foram relevantes para os processos de produção dos livros, baseados ou não em experimentações – 

e para sua divulgação, especialmente no âmbito regional. 

A divulgação da matemática moderna foi, enfim, favorecida pela expansão dos livros 

didáticos, mas também foi configurada por essa expansão. As publicações da Editora Nacional, e 

especialmente as de Sangiorgi, alcançaram um público muito maior e mais espraiado do que as 
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 Miorim (2005) menciona também a publicação “As Transformações Geométricas e o Ensino de Geometria”, v. 1 e 2, 

de Martha Maria de Souza Dantas, Eliana Costa Nogueira, Neide Clotilde de Pinho e Souza, Eunice da Conceição 

Guimarães e Omar Catunda, da Universidade Federal da Bahia. 
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produções de base experimental do NEDEM e do CECIBA, ou do que as traduções do material do 

SMSG. Essa disparidade pode ter sido uma das principais responsáveis pela representação da 

matemática moderna como uma proposta massificada, não experimentada e, por isso, inconsistente. 

A expansão comercial das editoras também daria lugar à ideia de que o principal motor do 

movimento teria sido o interesse econômico de criar um mercado para os livros dos autores 

“modernos”. Ainda carecemos, contudo, de pesquisas que expliquem os motivos pelos quais os 

livros “tradicionais”, como os de Ary Quintella, foram preteridos em favor dos “modernos”, em 

tantas redes e instituições. Fica claro, por outro lado, que a produção de livros também motivou a 

agregação de autores e de professores envolvidos nas experimentações. O processo de produção e 

de circulação dos livros “modernos”, ainda que deflagrado pelo pioneirismo de Sangiorgi, não se 

reduz à sua coleção. 

 

A matemática moderna na mídia 

 

A matemática moderna foi intensamente divulgada pela imprensa escrita entre 1960 e 1968, 

segundo Nakashima (2007). Em sua análise, o autor considera que o caráter supostamente “neutro” 

da matemática facilitou a divulgação de notícias relacionadas à matemática moderna, num período 

em que vigorava a censura prévia aos jornais. Além disso, a divulgação de atividades que, 

alegadamente favoreceriam o desenvolvimento do país ia ao encontro dos interesses da ditadura 

militar. Assim, a matemática moderna teria, em muitos casos, preenchido as lacunas das manchetes 

censuradas pelo regime. O autor também avalia que não há necessariamente contemporaneidade 

entre as notícias e os fatos divulgados: a imprensa teria se antecipado ao divulgar uma proposta que 

de fato ainda não havia chegado às escolas. É interessante observar, por outro lado, que o 

esvaziamento da divulgação da matemática moderna coincide com o recrudescimento da censura. 

Convém ressaltar o papel do professor Osvaldo Sangiorgi na divulgação do Movimento por 

meio da mídia impressa. Segundo Nakashima (2007, p. 31), “a estreita proximidade do professor 

Osvaldo Sangiorgi com o Prof. Dr. José Reis, diretor do Jornal Folha de São Paulo, possibilitou 

uma ampla divulgação do Movimento no meio jornalístico”. Ainda segundo o autor, o Jornal Folha 

de São Paulo teve uma participação de 53,8% em relação ao conjunto de empresas na divulgação do 

Movimento (Tabela 10 – Participação das empresas jornalísticas na divulgação do MMM, Ibid., 

p.115). Tal informação é corroborada por Soares (2001, p. 81-82): “desde o início, o GEEM 

procurou divulgar as idéias da Matemática Moderna. Osvaldo Sangiorgi, presidente e porta-voz do 

Grupo, dava inúmeros depoimentos à imprensa e escrevia artigos nos principais jornais de São 

Paulo”. 
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Registramos também a existência de trabalhos que analisam a difusão da matemática 

moderna através da televisão (KATZER, 2009); no discurso de Sangiorgi, constante dos anais da 

Conferência Interamericana de 1966, aparece também menção à “TV Escolar” que oferecia aulas de 

matemática moderna para professores e alunos; Pereira (2010) registra ainda a realização, nos anos 

60, pela rede de televisão Educativa do Rio Grande do Sul, de curso para apresentação de conceitos 

da matemática moderna. Tais mecanismos são evidências do apoio oficial à difusão da matemática 

moderna, num período em que vigorava a censura. Mas indicam, também, o caráter e aura 

“modernizadora” de que se revestiu o movimento, fazendo uso de meios de comunicação que 

poderiam produzir um efeito mais imediato ou mais abrangente do que os cursos para professores e 

até mesmo do que os livros didáticos. 

 

A institucionalização da matemática moderna  

 

A incorporação da matemática moderna aos currículos escolares é certamente o componente 

mais importante de sua institucionalização e, provavelmente, uma das dimensões do Movimento 

mais carentes de investigação. Há, nos trabalhos publicados, diversas menções a processos de 

âmbito local ou regional que permitem a identificação de alguns traços dessa dinâmica, que são aqui 

elencados visando a provocação de discussões e investigações mais amplas e aprofundadas sobre o 

tema. 

É possível delinear, grosso modo, duas grandes fases na dinâmica de institucionalização ou 

oficialização da matemática moderna. 

Os anos 1960 são marcados por dois processos concomitantes e complementares. Em um 

número relativamente pequeno de instituições escolares, a matemática moderna é objeto de 

experimentações relatadas em reuniões e Congressos e que darão lugar, eventualmente, à produção 

de apostilas e livros. Tratam-se de instituições onde atuam os professores mais engajados no 

Movimento ou professores que participaram dos cursos de formação sobre matemática moderna. 

Em muitos casos, a repercussão do trabalho desenvolvido nessas escolas será favorecida pelo 

prestígio das próprias instituições ou dos professores envolvidos. Ao mesmo tempo, em muitos 

estabelecimentos de ensino de diferentes redes, elementos da matemática moderna são 

progressivamente incorporados aos currículos, pela influência dos livros didáticos e de outros 

mecanismos de divulgação. 

A aprovação da Lei nº 5692/71, que extingue o ensino primário e o ginásio e institui o 

ensino de primeiro grau obrigatório, de oito anos, marca o início de uma nova fase. A partir daí 

serão elaborados documentos oficiais, nos Estados e em alguns municípios, que incorporam, em 
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diferentes graus e segundo lógicas também variadas, influências da matemática moderna, com a 

inclusão de novos conteúdos, novos ordenamentos e novas abordagens. 

A primeira fase é marcada por certa ambiguidade que viabilizou a divulgação da matemática 

moderna sem que estivesse oficializada. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), aprovada em 1961, havia 

estabelecido um novo marco legal para os programas do ensino secundário, atribuindo autonomia 

aos Estados e desconstituindo a tradição de um programa nacional que tomava como modelo o 

Colégio Pedro II.  

No quadro das novas possibilidades abertas e da indefinição instalada pela nova LDB, a 

legitimação de um novo programa para o ensino secundário foi, segundo Valente (2008a, p. 29), um 

objetivo perseguido desde cedo por Osvaldo Sangiorgi. A estratégia traçada por esse professor teria 

sido a de conferir um status oficial a um programa que seria tomado como referência para sua nova 

coleção didática. Essa estratégia envolveu: a aprovação de uma proposta de “Assuntos Mínimos” 

para o ginásio e o colégio pelo GEEM, processo que ainda merece ser investigado; a aclamação 

dessa proposta pelos professores reunidos no IV Congresso Brasileiro do Ensino de Matemática; a 

“validação” dessa proposta em Curso de Treinamento Básico para Professores Secundários, curso 

este promovido pela Diretoria do Ensino Secundário do MEC, evento que também merece 

investigação. 

O V Congresso Brasileiro de Ensino de Matemática foi organizado pelo GEEM em São José 

dos Campos, em 1966; contou com a presença de conferencistas como George Papy e o então 

Presidente da CIAEM, Marshall Stone. O temário do Congresso foi designado como: “Matemática 

Moderna na Escola Secundária; articulações com o Ensino Primário e com o Ensino Universitário”. 

Nesse Congresso, professores de diferentes Estados relataram experiências que já vinham 

desenvolvendo de modernização do ensino e alguns membros do GEEM apresentaram “aulas-

demonstração” de tópicos de matemática propostos para o ginásio e o colégio. Realizado com apoio 

da CADES, da Secretaria de Educação de São Paulo e do Centro Técnico de Aeronáutica, o 

Congresso foi mais um momento importante de legitimação da matemática moderna e do próprio 

GEEM. 

Os dados sugerem que o reconhecimento oficial de um programa influenciado pela 

matemática moderna teria ocorrido, em primeiro lugar, em São Paulo. O documento intitulado 

“Sugestões para um Roteiro de Programa para a Cadeira de Matemática” foi elaborado por uma 

comissão designada pelo Departamento de Educação de São Paulo
12

 e apresentava uma indicação 
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 A comissão foi presidida por Benedito Castrucci, então Presidente do Conselho Consultivo do GEEM, e tinha como 

Secretário Osvaldo Sangiorgi. 
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de organização dos novos conteúdos segundo as séries do ginásio e do colégio. As “Sugestões”, 

publicadas em janeiro de 1965 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, tinham um caráter 

ambíguo, porque de um lado se apresentavam como documento inconcluso, “base para possíveis 

discussões que outros professores e educadores queiram participar”, e ao mesmo tempo valiam-se 

da chancela governamental (BÚRIGO, 2010a). 

Novaes (2007) registra a apresentação, em 1968, pelo GEEM de São Paulo, de um 

“Programa Piloto” para as duas séries iniciais do segundo ciclo do secundário. De acordo com a 

cópia do documento apresentada pela autora em sua dissertação (Ibidem, p. 201-206), tal Programa 

corresponderia a uma demanda do Departamento de Educação de São Paulo e, embora ele estivesse 

sendo já aplicado, “com êxito”, em alguns Colégios de São Paulo, sua divulgação pretendia 

submetê-lo à apreciação dos professores para posterior produção de uma versão final. 

Outro caminho seguido no processo de institucionalização foi o da incorporação de 

elementos da matemática moderna aos exames de admissão. Segundo Valente (2008a, p. 33), a 

partir de 1965 elementos de matemática moderna começaram a fazer parte da programação a ser 

avaliada pelos exames de admissão ao ginásio. Anna Franchi (apud VALENTE, 2008a) afirma que 

tópicos inteiros do primeiro volume da coleção didática de Osvaldo Sangiorgi foram transportados 

para as séries iniciais (então ensino primário) e para os exames. Em análise das provas aplicadas na 

Escola Estadual de São Paulo, contudo, Pinto (2006) considera que a matemática moderna se tornou 

mais visível apenas a partir de 1968. A autora registra ainda que em 1967, um decreto estadual 

determinou vaga para todos os aprovados no exame de admissão, esvaziando seu caráter de 

exclusão ou seleção via classificação. 

Em São Paulo, enfim, a institucionalização de um programa escolar construído sob a 

influência da matemática moderna ocorreria já na vigência da Lei 5.692/71, que fundiu primário e 

ginásio no ensino de primeiro grau, com duração de oito anos. Os “Guias Curriculares Propostos 

para as Matérias do Núcleo Comum do Ensino do Primeiro Grau”, cuja primeira versão circulou em 

1973, apresentavam-se como resultado de discussões entre professores da educação básica e do 

ensino superior 
13

 (SÃO PAULO, apud BÚRIGO, 2010a). 

A oficialização da matemática moderna ocorreu, antes disso, no ensino primário de São 

Paulo, portanto numa ordem inversa à da circulação das ideias. Medina (2007) analisa o Programa 

da Escola Primária do Estado de São Paulo publicado em 1969. Uma versão preliminar desse 

Programa para os níveis I (1º e 2º anos) e II (3º e 4º anos) havia sido publicada em 1968. A autora 
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 O capítulo da Matemática dos Guias Curriculares foi redigido pelos professores Almerindo Marques Bastos, Anna 

Franchi e Lydia Lamparelli, envolvidos com o movimento da matemática moderna desde os anos 1960. Entre os 

“colaboradores da análise crítica” do documento, por outro lado, constam nomes como os de Elza Babá e Lucilia 

Bechara, que haviam participado da fundação do GEEM. 
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considera que o documento corresponde às recomendações técnicas do Acordo MEC-USAID 

(Ibidem, p. 108-109). O grupo elaborador do Programa de Matemática era composto por 

professores licenciados em Matemática, majoritariamente participantes e integrantes do GEEM. Foi 

o primeiro documento produzido por professores de Matemática; até então os programas para o 

primário eram, segundo a autora, elaborados pelos próprios professores primários.  

Como decorrência da Lei nº 5.692/71, a Secretaria de Educação publicou em 1972 seu 

Programa de Ação para a Reforma do Ensino de 1º Grau. O currículo não era mais concebido como 

lista de conteúdos, mas deveria ser organizado segundo a lógica tecnicista dos objetivos gerais e 

específicos, descritos de maneira operacional, proposta por autores como Bloom e Mager 

(MEDINA, 2007). 

No Paraná, as ideias da matemática moderna foram difundidas a partir da experiência de 

renovação dos conteúdos promovida pelos membros do NEDEM no Colégio Estadual do Paraná, e 

através do Complexo Escolar que tinha o Colégio como referência. Contudo, ao analisar provas 

aplicadas nos anos 1960 e início dos anos 1970 no próprio Colégio Estadual do Paraná e no Colégio 

Estadual Moysés Lupion, localizado na cidade de Antonina, França (2007) encontrou poucas e 

esparsas marcas da matemática moderna. Os resquícios referiam-se, sobretudo, à utilização pelas 

escolas de uma “linguagem moderna”, sendo que as questões gradativamente foram deixando de ser 

apresentadas em forma de problemas e passaram a apresentar-se em formas de sentenças para 

completar e distinguir verdadeiro e falso, entre outras, “exigindo pouco raciocínio e muito domínio 

da nova simbologia” (FRANÇA, 2007, p. 103). 

Silva (2006) relata que, em 1973, a Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Paraná, 

através do Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais (CEPE), encaminhou às escolas oficiais a 

Revista Currículo, contendo os princípios, objetivos e conteúdos para os diferentes componentes 

curriculares do ensino de 1° grau, com o objetivo de subsidiar o trabalho docente. As responsáveis 

pela proposta eram as professoras Maria Josefina Franco de Souza e Yolanda Brandt, duas 

representantes do NEDEM. Segundo a autora, essa participação mostra que os estudos 

desenvolvidos pelo NEDEM estavam oficializados no sistema de ensino nos anos 1970.  

Krul (2006) relata a institucionalização da matemática moderna na Rede Municipal de 

Ensino de Curitiba (RMEC). Em 1968, foi apresentado o I Plano Municipal de Educação de 

Curitiba, construído a partir de estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

de Curitiba (IPUCC); no processo de sua implementação, foram oferecidos cursos para professores 

das classes iniciais da rede, introduzindo a matemática moderna. Em 1970, foram adotados os livros 

do NEDEM para o Curso Primário e foi criada a Coordenação de Matemática, atribuída a 

Henriqueta Arruda, do NEDEM. No II Plano Municipal de Educação de Curitiba, apresentado em 
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1975, a matemática moderna foi implantada em todas as escolas da rede e ampliada a oferta de 

cursos de matemática para os professores, que deviam dominar a construção lógica das estruturas 

matemáticas. As orientações incluíam a abordagem da multiplicação via produto cartesiano e da 

geometria via blocos lógicos. O III Plano, em 1979, atribuiu autonomia curricular às escolas, mas a 

orientação para professores permaneceu sob a influência do NEDEM. Segundo Krul (2006), no IV 

Plano Municipal, em 1986, apareceram as primeiras críticas à matemática moderna. 

No Rio Grande do Sul, na segunda metade dos anos 1960, já eram desenvolvidas também 

ações de renovação do ensino em escolas, influenciadas pela matemática moderna: no Colégio de 

Aplicação da UFRGS, um trabalho orientado pela professora Martha Menezes; na Escola Normal 

Paulo da Gama, a partir de 1965, uma experiência em quatro turmas de primeiro ano do curso 

normal; no Colégio Estadual Pio XII, em 1965, um trabalho junto a classes experimentais 

desenvolvido por Esther Grossi (2007); a partir de 1967, classes-piloto no Instituto de Educação 

General Flores da Cunha e no Instituto Educacional João XXIII (BÚRIGO; FISCHER; SANTOS, 

2008). 

Em fins de 1973, o GEEMPA já havia organizado a construção de uma proposta didática 

para o ensino da Matemática nas oito séries de ensino de primeiro grau, através da sua participação 

num projeto de pesquisa transcultural que reuniu pesquisadores de países como Canadá, Estados 

Unidos, Hungria, além do Brasil. Segundo Fischer (2008), a identidade do GEEMPA com as 

propostas de Zoltan Dienes, que veio a Porto Alegre em 1972, é que motivou a organização da 

experiência com classes-piloto. Foram oito classes selecionadas, entre diferentes estabelecimentos 

de ensino, sete delas em Porto Alegre e uma em Novo Hamburgo, cidade próxima da capital. Os 

professores foram escolhidos dentre aqueles que já haviam participado de ações de capacitação do 

GEEMPA. Em relatório elaborado acerca da experiência com classes experimentais e de controle, 

realizada pelo GEEMPA, foram apresentados os resultados da investigação,  que apontavam para o 

sucesso da experiência, segundo Fischer (2008). 

A institucionalização da matemática moderna no 2º Grau seria estabelecida através das 

Diretrizes para Estrutura e Funcionamento da Disciplina de Matemática, publicadas em novembro 

de 1972, que propunham a organização do ensino em torno das noções de conjuntos, relações, 

funções, operações e estruturas. Essa influência seria mantida e aprofundada nas Diretrizes de 1976, 

que continham uma proposta de operacionalização dos conteúdos programáticos de Matemática 

(BÚRIGO; FISCHER; SANTOS, 2008).  Em relação ao ensino de 1º Grau, o documento localizado 

até então é o das Diretrizes Curriculares do Ensino de 1º Grau do Rio Grande do Sul, produzidas em 

1980 sob a influência relativamente tardia da matemática moderna (BÚRIGO, 2010a). A 

oficialização da matemática moderna no Rio Grande do Sul é um tema que merece ainda ser 
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investigado, com especial atenção à interveniência do CPOE. 

Em Santa Catarina, Arruda e Flores (2009) registram a divulgação, em 1970, de um 

Programa de Ensino voltado para o ensino primário, fruto das discussões do Plano Estadual de 

Educação, de caráter experimental (dois anos). Os objetivos para a matemática estavam vinculados 

a uma proposta de Ciclo Básico (1º ao 4º grau) e foram elaborados por uma equipe de especialistas 

catarinenses da área da matemática. O vocabulário empregado pelo ideário da matemática moderna 

aparecia, então, pela primeira vez em um programa catarinense. Em 1977, foi produzido um novo 

Programa de Estudo, agora dirigido a todo ensino de primeiro grau, obedecendo ao princípio da 

continuidade estabelecido pela Lei nº 5692/71. Nesse Programa, segundo as autoras, persistem as 

regras da matemática moderna, sendo marcadas as influências da psicologia de Jean Piaget e das 

propostas metodológicas de Dienes. Em 1982, seria aprovado um novo Programa de Ensino do 

Primeiro Grau, onde, segundo as autoras, as referências para o ensino da matemática pouco foram 

modificadas. Os planos de ensino do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa 

Catarina, elaborados em 1980, “ressoam parte dessa apropriação estratégica dos programas oficiais, 

contribuindo para manter certa expectativa moderna de formação matemática” (Ibidem, p. 17). 

Na Bahia, o processo de institucionalização teria se iniciado com as classes experimentais 

do ginásio orientadas pela Seção Científica de Matemática do CECIBA a partir de 1966. Freire 

(2009) registra também a produção, pelo CECIBA, de um “Programa Curricular para o Ensino 

Secundário de Matemática na Bahia”. Considerando as iniciativas inovadoras, realizadas 

localmente, no ensino secundário de matemática, nos anos 1960, por iniciativa do CECIBA, a 

autora conclui que “em um curto espaço de tempo - durante quatro anos - caracterizou-se, no 

CECIBA, um processo de institucionalização da modernização da matemática moderna no ensino 

secundário” (Ibidem, p. 95). 

No Rio de Janeiro, as ideias da matemática moderna não se disseminaram amplamente como 

em São Paulo. Soares (2001, p. 88) menciona declaração de Jairo Bezerra, em 1966, de que isso 

teria ocorrido por “falta de amparo oficial e, talvez, de um maior entrosamento entre os 

professores”. É emblemática a impermeabilidade do tradicional Colégio Pedro II à matemática 

moderna, atribuída por uma professora entrevistada à postura do então chefe do Departamento de 

Matemática do Colégio
14

: “ele [...] se contrapôs até a um movimento mundial” (RODRIGUES, 

apud SOARES, 2001, p. 93). A introdução de elementos da matemática moderna no Colégio teria 

ocorrido mais tarde, pontualmente e por iniciativa de alguns professores. 
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 O depoimento é de Vera Maria Rodrigues, diretora da Unidade Centro do Colégio Pedro II em 2001; o professor 

citado é Haroldo Lisboa da Cunha, catedrático de Matemática que também foi diretor dessa unidade. 
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As declarações indicam a existência de um núcleo de oposição à matemática moderna no 

Rio de Janeiro e, em especial, no Colégio Pedro II. Essa oposição pode ser entendida como a defesa 

de um ensino de matemática tradicional praticado numa instituição de prestígio, mas pode também 

ser compreendida como a expressão de um conflito entre um grupo que detinha, até a LDB de 1961, 

o poder de ditar os programas do ensino secundário e um grupo que se constitui, a partir de São 

Paulo, como porta-voz de uma proposta modernizadora e da promessa de um ensino mais eficaz. 

Segundo o relato de Soares (2001), as primeiras atividades com a matemática moderna em 

escolas públicas do Rio de Janeiro ocorreram no Colégio Estadual André Maurois. Em 1968, foi 

iniciado o processo de formação dos professores e, em 1970, foi proposta a adoção do método 

baseado na pedagogia de George Papy nas turmas do ginasial. O curso para professores foi 

oficializado, com patrocínio do Serviço de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Médio (SADEM) 

da Secretaria de Educação e Cultura. A experiência teve início com seis turmas da quinta série do 

Colégio, foi considerada bem sucedida e teve continuidade por alguns anos. Soares (2001) registra 

também como relevante a experiência coordenada por Arago Backx no Centro Educacional de 

Niterói, escola experimental, a partir de 1970, também baseada na coleção Mathématique Moderne 

de Georges Papy. 

Em 1975, a Secretaria de Educação e Cultura do Rio de Janeiro criou um órgão denominado 

“Laboratório de Currículos” que tinha como um de seus objetivos “coordenar o processo de 

implantação, avaliação e reelaboração de proposta e plano curricular do Estado” e produziu 

“Diretrizes Gerais e Subsídios para os Conteúdos Programáticos”. Segundo Soares (2001, p. 122-

123), as referências mais explícitas à matemática moderna aparecem nas sugestões de conteúdo para 

o ensino de 2º grau.  

A incorporação relativamente tardia – já nos anos 1970 - da matemática moderna aos 

programas não pode ser interpretada como omissão das Secretarias de Educação face ao 

movimento. Os dados sugerem que a segunda metade dos anos 1960 teria sido um período de 

expectativa relativa à nova legislação em gestação, e a publicação das novas orientações 

curriculares logo após a edição da Lei nº 5.692/71 - em 1972, no Rio Grande do Sul, e em 1973, em 

São Paulo – indica a existência de um debate anterior sobre os programas. 

Essa dinâmica foi diferente no ensino primário onde, segundo Medina (2007), já se 

preparava nos anos 1960 a reorganização do ensino fundamental 

:  

A aceleração no ritmo do crescimento econômico e a demanda social por educação 

justificaram os vários acordos de colaboração técnica e financeira entre o MEC e a 

Agency for International Development (AID), que objetivavam diagnosticar e 

solucionar problemas da educação brasileira, na perspectiva de desenvolvimento. A 
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partir de orientações técnicas da USAID, o governo começou a adotar medidas 

para ajustar o sistema educacional ao novo modelo econômico, que exigia melhor 

formação de recursos humanos em razão da expansão. 

[...] Os acordos enfocavam a integração dos ensinos, isto é, estavam vinculados a 

uma reorganização da escola fundamental. O governo precisava colocar todos na 

escola, para formar mão-de-obra com alguma educação e treinamento, ao mesmo 

tempo, muito produtiva e barata. (MEDINA, 2007, p. 153). 

 

As mudanças no ensino defendidas pelo movimento da matemática moderna eram, segundo 

Medina (2007), "concordantes" a esse novo contexto sócio-político-econômico, pois prometiam 

uma matemática mais adequada aos novos tempos, acesso aos novos avanços da disciplina, 

permitindo participação numa nova sociedade tecnológica e mais científica: “os problemas 

educacionais poderiam ser solucionados com a modernização dos métodos de ensino, que 

privilegiassem a experimentação, racionalização, exatidão e o planejamento” (MEDINA, 2007, p. 

196).  

Além dos programas de ensino, encontramos nos trabalhos referências a outros mecanismos 

de institucionalização da matemática moderna. 

O primeiro desses mecanismos é o concurso vestibular para ingresso nas universidades, cujo 

papel se modifica no final dos anos 1960, com o acelerado crescimento da demanda de vagas no 

ensino superior no Brasil e a implantação da reforma universitária estabelecida pela Lei nº 5.540/68. 

Na UFRGS, o primeiro Concurso Vestibular Unificado ocorreu em 1972; o programa da 

prova de Matemática incluía noções elementares de lógica simbólica, relações e operações com 

conjuntos e noções elementares sobre funções. Tais noções eram apresentadas no edital como 

novidades (BÚRIGO, 2010b). Entre 1972 e 1973, vigorou também na UFRGS o chamado “Ciclo 

Básico”, um conjunto de disciplinas comum a todos os cursos, que cumpria a dupla função de 

oferecer, no semestre de ingresso, uma formação de transição entre o ensino secundário e o superior 

e de completar o processo seletivo iniciado no Vestibular, distribuindo metade das vagas de cada 

curso segundo o desempenho nas provas. A disciplina Introdução ao Pensamento Matemático 

integrava o “Ciclo Básico” e seu programa refletia as influências da matemática moderna, incluindo 

elementos da Teoria dos Conjuntos, uma iniciação à Lógica Matemática e noções de Probabilidade. 

A obrigatoriedade da disciplina para todos os calouros, e a participação deles, na classificação dos 

ingressantes indicam a relevância atribuída pela instituição a esses conteúdos (BÚRIGO, 2010b). 

Em estudo sobre as provas para ingresso na Universidade de São Paulo (USP) aplicadas de 

1960 a 1980, Pinheiro e Valente (2008) identificaram, num conjunto de 344 questões, 16 direta ou 

indiretamente ligadas à linguagem dos conjuntos. Essas questões começam a aparecer na prova 

aplicada em 1967 e seguem até 1977. 
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Em discurso proferido na II Conferência Interamericana de Educação Matemática, realizada 

em Lima, em 1966, Sangiorgi menciona como novidade a exigência de matemática moderna nos 

concursos de ingresso para o Magistério Secundário oficial (PINTO, 2007). Esse é um tema a ser 

pesquisado, pois a inclusão da matemática moderna nesses certames certamente pressionava os 

professores a estudarem os novos conteúdos e atribuía a eles importante valor simbólico. 

Relacionado ao tema dos concursos, está o da inclusão da matemática moderna nos 

programas dos cursos de licenciatura. Nos cursos mais tradicionais, como o da USP, o estudo das 

estruturas algébricas e da teoria dos conjuntos já estava integrado à formação dos licenciandos em 

Matemática nos anos 1950 e é um dos elementos que explicam a adesão dos professores recém-

formados ao movimento da matemática moderna nos anos 1960 (BÚRIGO, 1989).  

Soares (2008), em seu estudo sobre as práticas de matemática moderna no curso de 

Licenciatura em Matemática de uma instituição de ensino superior do interior paranaense, indica a 

existência de outro movimento em instituições mais recentes ou afastadas dos grandes centros. 

Segundo a autora, com a abordagem de conteúdos da Teoria dos Conjuntos numa disciplina inicial 

do curso, em 1970, o professor procurava atender necessidades dos licenciandos de dominar 

conhecimento a ser ensinado e que chegara a eles via livro didático. Movimento análogo foi 

identificado por Pinto e Portela (2009) na formação de normalistas na década de 1970 no Instituto 

Estadual do Paraná. Professores formadores que eram atuantes no NEDEM elaboraram material 

voltado para o ensino da matemática moderna nas séries iniciais. As autoras identificaram a 

presença da matemática moderna nas disciplinas de Didática de Matemática e de Teoria e Prática da 

Matemática. 

Dentre os processos de formação de professores que participaram da institucionalização da 

matemática moderna, cabe ainda destacar o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 

(PREMEN), criado em 1968 no âmbito dos já referidos Acordos MEC-USAID (ARAPIRACA, 

1982, p. 135-138). O Programa tinha como objetivo anunciado a constituição de ginásios 

polivalentes 
15

. A formação de professores para o Programa ensejou a criação de Licenciaturas de 

Curta Duração em 1970 e, segundo depoimento de professores envolvidos, a coleção Mathématique 

Moderne de Papy foi adotada nacionalmente como referência para as disciplinas de formação 

matemática do curso (SOARES, 2001; BÚRIGO, 2010b).  
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 Segundo Arapiraca (1982 p. 135-138), o Programa foi criado com o nome Programa de Expansão e Melhoria do 

Ensino Médio (PREMEM) pelo Decreto nº 63.914 de 1968. Em 1972, foi redenominado Programa de Expansão e 

Melhoria do Ensino (PREMEN). Foi financiado pela USAID, pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), com alto custo financeiro, decorrente dos juros elevados e da contrapartida exigida do governo 

brasileiro. 
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O MMM em negociação com as políticas públicas 

 

As iniciativas do IBECC, em articulação com as agências e universidades norte-americanas, 

cumpriram um importante papel na constituição do GEEM de São Paulo e na divulgação dos 

materiais do SMSG e, por essa via, produziram efeitos decisivos para a configuração do movimento 

no Brasil. Há várias indicações de que a influência norte-americana se fez sentir também através do 

fomento e da distribuição de livros didáticos, no incentivo a cursos de formação, conferências e 

possivelmente na elaboração de programas e guias curriculares. Esses são processos ainda carentes 

de investigação.  

Por outro lado, não há até o momento nenhuma evidência de que o Movimento da 

Matemática Moderna, em seus primeiros anos, correspondesse a uma política planejada por parte do 

Ministério da Educação e Cultura ou mesmo das Secretarias de Educação. Como em muitas outras 

situações, predominou nesses primeiros anos a ambiguidade por parte dos organismos 

governamentais: o consentimento e um apoio não muito custoso às ações dos grupos substituíram 

um posicionamento mais definido em relação à matemática moderna. Assim, os governos podiam 

se beneficiar da propaganda de estarem investindo no ensino científico, sem assumirem o ônus de 

defender uma proposta curricular polêmica, pouco compreendida, ou cuja implementação integral, 

seria mais onerosa. Sabemos muito pouco sobre os bastidores, sobre as negociações internas às 

Secretarias e ao Ministério. Mas é provável que houvesse resistências no interior desses órgãos à 

matemática moderna, assim como havia assumidamente por parte dos dirigentes do Colégio Pedro 

II. 

De modo geral, o apoio dos diferentes organismos governamentais aos grupos que 

empunhavam a bandeira da matemática moderna pode ser interpretado como elemento de uma 

política mais ampla de valorização do ensino de matemática no secundário e no primário e, 

sobretudo, de investimento na formação de professores, reconhecidamente precária no caso do 

secundário. Esse apoio também pode ser interpretado como uma política de boa vizinhança, mas 

sem maior compromisso, em relação às agências norte-americanas e sua intenção manifesta de 

modernização do ensino de matemática. Desse ponto de vista, era conveniente que grupos como o 

GEEM tomassem a iniciativa de propor as mudanças, pois dispensavam os governos de fazê-lo. O 

caso do CECIBA confirma essa hipótese: criado no mesmo período que os demais Centros de 

Ensino de Ciências, foi o único que se destacou como propulsor da matemática moderna. 

Em relação às diferentes vertentes do movimento, é importante observar que o GEEM de 

São Paulo tomou a frente da modernização com o apoio local do IBECC, da Secretaria da Educação 

e do próprio MEC. A articulação com esses órgãos, com a imprensa e com as editoras permitiu que 
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as ações do Grupo tivessem ressonância nacional e que sua versão da matemática moderna, 

fortemente influenciada pelo SMSG, como argumentam D’Ambrosio (1987) e Oliveira Filho 

(2009), fosse a mais divulgada. A matemática moderna marca, desse ponto de vista, a ascensão de 

uma proposta modernizadora de origem paulista que se contrapõe ao tradicionalismo representado 

pelo Colégio Pedro II e à supremacia da antiga capital federal.  

O protagonismo do GEEM não impediu que se constituíssem outras vertentes: a baiana, com 

maior influência de Papy e do Programa de Dubrovnik; a fluminense, identificada com Papy; a 

gaúcha, mais orientada para o ensino primário e influenciada pelas propostas metodológicas de 

Dienes. Os grupos locais – NEDEM, GEEMPA, Seção de Matemática do CECIBA, o grupo 

liderado por Arago Backx no Rio de Janeiro – contaram, também, com apoio dos governos locais. 

Assim, podemos concluir que as políticas públicas contribuíram para certa pluralidade no interior 

do movimento. Mas é importante considerar que a institucionalização não esteve livre de conflitos 

entre os próprios defensores da matemática moderna, bem exemplificados pela crítica de Sangiorgi 

aos Guias Curriculares de São Paulo publicados em 1973 (BÚRIGO, 2010b). Uma questão a ser 

investigada, então, é a das disputas entre indivíduos e grupos pelo acesso aos recursos e aos 

diversos mecanismos de apoio, que dependiam das articulações com os gestores das políticas 

públicas e que resultaram na divulgação ampliada de algumas versões da matemática moderna, em 

detrimento de outras. 

A institucionalização da matemática moderna não aconteceu “de uma só vez”, por alguma 

decisão governamental centralizada. Elementos da matemática moderna foram incorporados aos 

programas e aos exames segundo dinâmicas regionais e setoriais diversas. Uma explicação bem 

plausível para essa institucionalização é a apresentada por Medina (2007), de que a matemática 

moderna, com sua promessa de promover a aprendizagem e superar a aversão à matemática, 

correspondia bem à lógica eficientista que impregnou as políticas educacionais na vigência do 

regime militar, e sob a influência norte-americana. Entretanto, ainda é preciso examinar mais de 

perto esses processos para entendermos como se construíram as decisões que produziram a 

institucionalização da matemática moderna.  

A implementação das políticas públicas é sempre condicionada pela interveniência de quem 

está “na ponta”: assim, não é possível compreendermos como se deu a institucionalização da 

matemática moderna sem considerarmos as práticas das direções, dos formadores e dos professores 

das escolas. É preciso também considerar a cultura escolar peculiar a cada instituição: assim como 

em algumas escolas técnicas a centralidade atribuída à profissionalização dificultou a penetração da 

matemática moderna, em algumas escolas normais a matemática moderna foi assumida e apropriada 

segundo uma herança escolanovista. Em alguns casos, a oficialização se constituiu como resposta a 
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pressões oriundas das próprias escolas, como nos casos das Licenciaturas que incorporaram uma 

matemática moderna em que os professores já se viam constrangidos a ensinar. Enfim, no âmbito 

das instituições escolares, ainda há muito que ser investigado. 

A implementação da matemática moderna nas escolas foi atravessada por outras tendências 

do período, como o esvaziamento do exame de admissão ou a influência do planejamento tecnicista.  

As conexões com essas outras tendências, contudo, são de “mão dupla”: por exemplo, se a 

matemática moderna, em muitos momentos, assumiu uma feição tecnicista, em outros também 

serviu como elemento de resistência ao tecnicismo, ao propor a ênfase na compreensão. 

Um tema que merece, ainda, uma reflexão mais ampla, é o dos efeitos da instauração do 

regime militar em 1964 sobre a difusão e institucionalização da matemática moderna. A análise de 

Nakashima (2007) aponta uma tolerância do regime em relação ao movimento que poderia ser 

atribuída à sua suposta “neutralidade”. Medina (2007) vai mais longe, indicando que as promessas 

da matemática moderna foram valorizadas e incorporadas pelos governos em seus discursos de 

promoção do progresso pela educação. Há, contudo, outros aspectos a serem considerados. Grossi 

(2007) relata como comuns a presença de informantes nas reuniões do GEEMPA, o que sugere que 

as ações dos grupos eram objeto de uma vigilância estreita. Instituições nas quais a matemática 

moderna era experimentada, como o Ginásio Vocacional do Brooklyn, foram alvo da repressão por 

parte do regime.  

O sigilo e a informalidade que revestiram muitas das decisões tomadas à época constituem-

se em traços importante do autoritarismo do período que merecem atenção especial dos 

pesquisadores, por dois motivos. A primeira consequência dessa informalidade é que a 

compreensão dos processos não pode ser buscada apenas nos documentos oficiais ou mesmo em 

registros escritos. Seria necessário, portanto, recorrer à memória dos personagens que participaram 

ou testemunharam essas tomadas de decisão. O segundo efeito ao qual precisamos atentar é o da 

combinação entre hierarquias visíveis e ameaças veladas. Num contexto em que qualquer 

contestação poderia ser alvo de punição, é bem possível que orientações e determinações vindas 

“desde acima” se confundissem e fossem interpretadas, pelos professores das escolas, como 

imposições. Daí a necessidade de se averiguar não apenas como se produziam, mas também como 

eram transmitidas essas orientações e determinações. 

São muitas, enfim, as questões em aberto. Se as políticas públicas contribuíram para a 

divulgação e a institucionalização da matemática moderna, cabe, enfim, investigarmos sobre como 

contribuíram para o esvaziamento do Movimento e para a construção das representações do seu 

“fracasso”. 
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O MMM em Portugal 

 

Pretende-se efectuar um primeiro levantamento das relações entre as políticas públicas 

portuguesas para a educação — as acções e iniciativas de organismos governamentais ou de 

agências instituídas por instâncias de governo — e a reforma da Matemática Moderna (Matos 

2009). A inquirição sobre aquelas relações assume importância especial para a época estudada, 

dado o controle e a vigilância exercidos sobre a sociedade portuguesa, e a centralização e 

homogeneização do sistema educativo português (em contraste com o brasileiro, por exemplo). O 

âmbito deste texto ditou duas exclusões: apenas serão discutidas as políticas que se relacionam com 

a reforma da Matemática Moderna16 e os eventos que resultam de iniciativas privadas não serão 

referidos17. 

 

O enquadramento político e social português 

 

Acompanhando o que se passa no mundo ocidental, a sociedade portuguesa está em mudança 

durante os anos 50 e 60 do século passado (Rosas, 1994). Economicamente, a indústria ultrapassa a 

agricultura e começam a sobressair outros sectores — o pequeno comércio, os técnicos superiores e 

o operariado urbano. A nível político a ditadura de Salazar permanece, atenuando, no entanto, as 

suas manifestações de caráter fascista. A política económica é conduzida por uma nova geração de 

engenheiros e economistas que, embora na sua maioria perfilhe dos ideais do regime, já não se revê 

no enaltecimento dos valores da pequena sociedade rural e propõe, quer a integração económica 

entre as parcelas do império, quer o aprofundamento dos intercâmbios com a Europa. As grandes 

opções políticas, em especial as que se relacionam com a ordem pública ou o futuro das colónias, 

continuam, no entanto, essencialmente nas mãos de Salazar. O regime permanece ditatorial, 

dispondo da sua polícia política, vigiando as formas de expressão e reprimindo as manifestações de 

dissensão. 

Durante os anos 50 e 60, simplificadamente, o sistema educativo compreendia o ensino 

primário de 4 anos (6-9 anos), dois ciclos de 2+3 anos com dois ramos distintos (liceus e técnicas) 

(10-14 anos) e um terceiro ciclo de dois anos nos liceus (15-16 anos) de preparação para a 

                                                           
16 O leitor interessado em expandir esta visão poderá consultar Teodoro (1999). 

17O trabalho desenvolvido pelo Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian, as iniciativas 

de João Nabais (Candeias, 2008) e as transformações no ensino primário (Palma, 2008) que tiveram essencialmente 

uma génese não pública não são, por isso, referidos. 
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universidade. O desenvolvimento económico e social vai exigir alterações (Nóvoa, 1992; Teodoro, 

1999) que vão ser levadas a cabo sob a direcção de três ministros da educação: Pires de Lima, Leite 

Pinto, Galvão Teles. Mais tarde, Veiga Simão tentará uma alteração significativa do sistema 

educativo e, já depois da revolução de 1974, as mudanças serão impulsionadas por Rui Grácio. 

Três períodos caracterizam a introdução da Matemática Moderna em Portugal (Matos, 2009): 

o início da circulação das novas ideias entre 1957 e 1963, a experimentação até 1968 seguida da 

disseminação18. No que concerne às políticas que influenciam esta reforma, importa estudar, 

sobretudo os magistérios de Leite Pinto, coincidente com o início, e Galvão Teles que 

superintendeu a experimentação. A disseminação ocorre, sobretudo sob Veiga Simão e Rui Grácio. 

Duas preocupações vão estar no centro das decisões políticas durante este período: a primeira 

relaciona-se com a unificação, isto é, a eliminação da diferenciação entre ensino liceal e ensino 

técnico, que se inicia em 1968 e se acelera em 1975. A segunda é a busca de uma melhor qualidade 

do sistema educativo que acompanhe o desenvolvimento económico e tecnológico do pós-guerra. 

 

O espírito da Matemática Moderna adentra Portugal  

 

Embora um homem do regime, o ministro Leite Pinto (1955-61) traz para o Ministério da 

Educação a sua visão de licenciado em Matemática, professor de liceu, autor de livros de 

Matemática, fundador da Gazeta de Matemática, leitor de Português na Sorbonne, professor da 

universidade, para além da sua intervenção em reformas educativas. 

Europeísta e homem de ciência, Leite Pinto estava profundamente convencido que o 

progresso e o crescimento económicos, alcançados pelos países europeus saídos da 

Segunda Guerra Mundial, se devia, antes de mais, ao investimento que estes 

realizavam na massificação da educação e, sobretudo, no alargamento da 

escolaridade obrigatória. (Teodoro, 1999, p. 238-9). 

 

Conhecedor das novas ideias, é durante o seu mandato e com a sua simpatia que se vai 

intensificar a circulação de informação sobre reformas do currículo de matemática. Assim, em 

1955, provavelmente inspirada pelos intensos contactos de Sebastião e Silva acompanhando a 

recomposição da União Matemática Internacional e da Comissão Internacional para o Ensino da 

Matemática (ICMI), é nomeada a sub-comissão portuguesa da ICMI, da qual fazem parte dois 

                                                           
18  No caso do ensino primário a disseminação ocorre essencialmente depois de 1974. 
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universitários, Vicente Gonçalves e Sebastião e Silva, e dois professores dos liceus, José Calado e 

José Silva Paulo (Almeida, 2007; Matos, 1989). É ainda sob Leite Pinto que, em 1957, uma 

delegação apoiada pelo Ministério da Educação, constituída por Sebastião e Silva, José Calado, 

Jaime Leote e Santos Heitor, professor de uma escola técnica, é enviada à XI reunião da 

Commission Internationale pour l'Étude et l'Amélioration de l'Enseignement des Mathématiques 

(CIEAEM) em Madrid . É a primeira vez em muitos anos que professores do ensino secundário 

português participam num evento internacional. 

O acto de maior relevância simbólica ocorre provavelmente em 20 de Novembro de 1957 no 

Salão do Liceu Normal de Pedro Nunes19 quando José Calado propõe uma reforma da Matemática 

nos liceus perante Leite Pinto e muitos responsáveis educativos (Matos, 2006; Matos e Monteiro, 

2010). O momento é solene e Calado, recorrendo aos documentos que lhe vão chegando através da 

ICMI, explica o “espírito da matemática moderna” e esboça um programa de acção: uma revisão 

curricular com mais tempo dedicado à Matemática e cursos de álgebra e lógica para professores. No 

final, o ministro pronunciou um breve discurso que mereceu o aplauso generalizado20 e manifestou 

o seu apoio à iniciativa. 

Ainda durante o consulado de Leite Pinto é aprovada na 19ª Conferência Internacional da 

Instrução Pública organizada pela UNESCO a Recomendação nº 43 propondo novas tendências 

para o ensino da matemática nas escolas secundárias21. Este documento deixou eco na comunidade 

portuguesa22. e vai ser muito mais citado do que os livros dos congressos da OCDE (Matos, 2006). 

Por exemplo, apesar dos contactos de Sebastião e Silva, Portugal não envia nenhuma delegação a 

Royaumont em 1959, remetendo apenas um relatório da autoria de Pedro de Campos Tavares23 

(Matos, 1989). 

Na prática, as novas ideias circulam, mas não vão existir iniciativas ministeriais e mesmo as 

privadas são escassas. Sebastião e Silva conduz um curso sobre lógica em 1958 que o Ministério da 

Educação se recusa a apoiar e as propostas para os dois primeiros anos após o ensino primário24 

não incluem as novas ideias. É provável que as novas abordagens, sustentadas pelas informações 

sobre os trabalhos da CIEAEM e da OCDE circulando nas revistas Gazeta de Matemática, Labor e 

                                                           
19 A formação de professores em contexto de prática era feita em Liceus  de Lisboa, de Coimbra e . do Porto.  

20 Incluindo os elogios de Rui Grácio que será ministro depois de 1974 e era já então um proeminente membro da 

oposição. 
21 Este documento foi elaborado por Jean Piaget, Willy Servais e Puig Adam, entre outros. 

22 Foi publicado nas revistas Gazeta de Matemática, Escolas Técnicas em 1957 e Labor em 1970. 

23 Professor de Matemática que não teve nem terá nenhum papel relevante no movimento. 

24Que não chegam a ser legisladas. 
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Palestra, fermentassem essencialmente nos estágios docentes dos Liceus Normais do Porto (Anjos, 

2008; Matos, 2006) e de Lisboa (Matos e Monteiro, 2010). 

 

A Matemática Moderna penetra nas escolas secundárias portuguesas  

 

Após algumas hesitações iniciais, Portugal associou-se ao Plano Marshall e participou na 

fundação da Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE / OCDE) em 1948 (Rosas, 

1994). Esta organização centrava o seu trabalho no desenvolvimento económico, acreditando 

 

que a ciência é a força motriz do progresso, e que a superação da penúria de 

investigadores e de engenheiros qualificados teria consequências a longo termo 

nos sistemas educativos, levando a modificações consideráveis não apenas no 

ensino universitário, mas sobretudo na formação geral de nível básico e 

secundário. (Teodoro, 1999, p. 249) 

 

Seria pouco rigoroso assumir a aderência dos governantes a esta visão economicista (Rosas, 

1994; Teodoro, 1999). Muito pelo contrário, Leite Pinto empenhou-se em integrar a abordagem 

económica num Plano de Fomento Cultural25 e Galvão Teles (1962-68), desvalorizando o próprio 

Plano do Mediterrâneo, critica o 

 

surto de um certo internacionalismo que tende a subordinar inteiramente, a 

escravizar, a educação à economia, como se a primeira só existira em função da 

segunda (Discurso de Galvão Teles proferido em 7 de Maio de 1963, citado em 

Teodoro, 1999, p. 256) 

 

e vai propor em 1964 “um sistema renovado da acção educativa, fiel às grandes constantes do 

Cristianismo e da Lusitanidade, mas modernizado em função das exigências do presente e das 

tendências do porvir” (citado em Teodoro, 1999, pp. 256-7). Vive-se uma época difícil para o 

regime português que sentia um isolamento internacional crescente devido à sua política africana, 

temia uma diluição interna dos valores tradicionais em que se baseava, e queria o desenvolvimento 

económico e social sem abrir mão do controle político. 

                                                           
25Foi essa visão mais alargada da intervenção educativa que Leite Pinto levou para o Programa Regional do 

Mediterrâneo e acabou por ser adoptada por outros países participantes ((Teodoro, 1999). 
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A colaboração de Portugal com a OCDE vai lançar o Plano Regional para o Mediterrâneo26 

cujas consequências se farão sentir no mandato de Galvão Teles e que alterou profundamente a 

condução da política educativa portuguesa, 

 

permitindo a participação regular de um vasto conjunto de técnicos e de quadros 

político-administrativos nacionais nas actividades da OCDE, e recebendo a 

consultadoria técnica de peritos internacionais na generalidade dos novos 

projectos lançados. (Teodoro, 1999, p. 257) 

 

É durante os seis anos da gestão de Galvão Teles que a Matemática Moderna vai penetrar nas 

escolas secundárias portuguesas (Almeida, 2007; Matos, 2009). No entanto, é também neste 

período, que as fontes que poderiam sustentar uma análise das políticas públicas, se têm revelado 

mais escassas. Podemos datar do ano lectivo de 1962/3 o arranque da nova fase, a da 

experimentação. 

Em Novembro de 1962, começam cursos sobre lógica matemática, teoria dos conjuntos, 

álgebra abstracta, geometrias, topologia geral na Faculdade de Ciências de Lisboa, regidos por 

Sebastião e Silva e Santos Guerreiro destinados a professores em regime de voluntariado e que 

registam um entusiasmo considerável. Sebastião e Silva acompanhou esta iniciativa de um 

relatório27 que esboça as linhas de uma reforma. Acautelando prováveis reacções negativas, 

assegura que perfilha um ponto de vista moderado e propõe que o programa dos primeiros cinco 

anos dos liceus permaneça clássico introduzindo as ideias, os métodos e a linguagem da matemática 

moderna gradualmente a propósito das matérias clássicas. Quanto aos últimos anos do liceu, 

Sebastião e Silva propõe que o programa seja um estudo concentrado e sistemático de matemática 

moderna (Matos, 2009). Este programa de acção, bem como todo o trabalho de preparação já 

realizado é difundido logo em Março de 1963 no jornal de grande circulação Diário Popular com 

longas citações do relatório e uma entrevista a Jaime Leote (Matos, 1989). 

Esta intervenção pública precede decisões ministeriais cruciais para a reforma, mas não 

conhecemos a relação entre os dois eventos28. Em Julho de 1963 é nomeada uma comissão para a 

revisão do programa do último ciclo dos liceus presidida por Sebastião e Silva29 que promove 

                                                           
26 Que nasceu de uma iniciativa de Leite Pinto. 
27 Este relatório escrito em francês foi provavelmente apresentado à OCDE e vai ser publicado em Itália e na Gazeta de 

Matemática. 

28Por exemplo, os artigos foram uma forma de pressão ou foram articulados com o ministro? 

29 Composta também por Jaime Leote, Manuel Augusto da Silva, e António Augusto Lopes. 
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cursos para professores e um currículo experimental que, logo em Outubro de 1963, começa a ser 

aplicado a três turmas dos actuais 10º e 11º anos de escolaridade. Antes de terminar o ano, três 

membros da comissão deslocam-se a Atenas para participar num simpósio de avaliação da reforma 

patrocinado pela OCDE e é assinado um acordo entre o Ministério da Educação e aquele 

organismo30 que permitiu incluir a experiência portuguesa dos liceus num projecto mais amplo. A 

partir de Agosto de 1964 este projecto vai alargar a experiência a outras turmas, produzir materiais 

de apoio, nomeadamente um manual escrito por Sebastião e Silva e formar professores (Aires, 

2006; Almeida, 2007; Gonçalves, 2007; Matos, 1989, 2009). 

Em 1965 é criado o Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção Educativa (GEPAE) que 

pretendeu produzir um discurso autónomo, contrapondo ao planeamento educativo centrado nas 

necessidades de mão-de-obra um outro com ênfases bem mais amplas (Teodoro, 1999). O apoio à 

reforma da Matemática Moderna vai passar para este organismo que, em especial a partir de 1969, 

vai também apoiar missões de trabalho no estrangeiro de professores participantes do 

movimento31. 

Embora de nomeação governamental, a comissão tem uma grande liberdade de 

funcionamento e os seus membros vão liderar outras iniciativas. A primeira foi a construção de um 

programa de Matemática Moderna difundido a partir de 1965/6 via televisão pela Telescola (para os 

actuais 5º e 6º anos), que, embora da autoria de António Augusto Lopes, contou com o 

aconselhamento dos outros membros (Costa, 2010; Matos e Almeida, 2010). A segunda foi o apoio 

ao novo programa do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário (CPES) (actuais 5º e 6º anos) que 

entrou em vigor a partir de 1968/9 já depois da saída de Galvão Teles. O programa foi elaborado 

essencialmente por Sebastião e Silva e membros da comissão leccionaram cursos para professores 

no início de cada ano lectivo (Wielewski e Matos, 2009). Para este ciclo, a política para o livro 

escolar foi alterada, acabando a opção por livros únicos, medida mais tarde estendida aos outros 

ciclos. 

A partir de 1968, entra-se na fase de disseminação. Com a Matemática Moderna adoptada 

para o CPES, torna-se necessário escrever novos programas para os ciclos posteriores. As maiores 

alterações vão-se produzir nas escolas técnicas em que a política inicial de as manter isoladas das 

novas tendências é alterada e em que as abordagens modernas se vão chocar com uma cultura de 

escola que valoriza as abordagens instrumentais e práticas da matemática (Matos, Novaes e Gabriel, 

                                                           
30 Resultando no Projecto Especial STP-4/SP. Seguindo as recomendações da OCDE, a comissão vai integrar um 

inspector (José Carneiro da Silva). 
31A revista Educação, Boletim do Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção Educativa menciona apoios a Almeida 

Costa, Francelino Gomes e Manuel Sousa Ventura. 
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2009). Também nos programas do ensino primário se fazem sentir pequenas alterações (Candeias, 

2008). 

A formação de professores para a Matemática Moderna  

 

As políticas educativas do ministro Veiga Simão (1970-74) deram intencionalmente um ar de 

modernidade ao último ciclo da ditadura. A Matemática Moderna disseminou-se em cada vez mais 

anos de escolaridade, tendo chegado em 1973/4 ao último ano do ensino secundário. Integrada 

numa experiência de unificação até ao 8º ano, foi publicada em 1972 uma proposta de programa de 

Matemática contendo objectivos comportamentais e uma descrição da Taxonomia de Bloom 

(Almeida, 2007; Matos, 1989). 

Começam a surgir as primeiras indicações de que algo não estava a correr bem (Matos, 2005), 

e,  talvez por isso, durante os anos 70 fomenta-se a formação de professores e desenvolvem-se 

dezenas de acções de formação sobre Matemática Moderna em todo o país destinadas a todos os 

graus de ensino, quer da iniciativa dos organismos centrais do Ministério, quer resultado de 

iniciativas locais. Por exemplo, com o patrocínio do GEPAE realizam-se cursos de actualização em 

várias cidades (Matos, 1989). 

 

As políticas educativas após o 25 de Abril 

 

Depois da revolução de 1974 vai-se sentir fortemente a preponderância de Rui Grácio que 

ocupou brevemente a pasta ministerial (Teodoro, 1999). A partir de 1975, a unificação decisiva 

entre os liceus e as técnicas, a sua medida mais emblemática, conduz à extinção de facto do ensino 

técnico e no caso da Matemática ficaram em vigor apenas os programas liceais. No ensino primário, 

a partir de 1974, os programas optam por uma abordagem moderna (Candeias, 2008; Palma, 2008) 

e assim a reforma vai estar presente em todos os ciclos. 

A investigação sobre este período é escassa e apenas nos permite adiantar a existência de 

graves problemas no ensino e na aprendizagem da matemática. Por um lado, perante o generalizado 

incumprimento dos programas oficiais, começam a ser difundidos sucessivos Programas Mínimos 

(Aires, 2006; Matos, 1989; Ponte, Matos e Abrantes, 1998; Matos, 2008). Por outro lado, uma 

avaliação sobre o ensino e aprendizagem da Matemática realizada no final dos anos 70 traça um 

quadro francamente insatisfatório da situação no ensino secundário (Matos, no prelo). 
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Neste quadro conturbado, a Matemática Moderna proposta pelos programas oficiais vai-se 

assumir mais vincadamente como uma nova linguagem. A versão extrema desta visão surge no 

programa do CPES de 1975. Até aí, a organização curricular deste ciclo incluía a Matemática como 

disciplina autónoma na área da Iniciação científica, a par das Ciências da Natureza. Agora o 

currículo organiza-se em torno de duas áreas a da Experiência e a da Comunicação e a Matemática, 

embora se mantendo como disciplina autónoma, vê-se incluída nesta última área, em conjunto com 

as línguas e conceptualmente afastada de situações provenientes da vida real. Segundo os seus 

críticos de meados dos anos 80, privilegia-se a forma em detrimento do conteúdo (Matos, 2008). 

Embora a investigação ainda possua muitas lacunas, a qualidade do ensino da matemática 

parece assim ter decaído gerando, entre os professores de Matemática e matemáticos uma 

contestação que esteve na génese da formação da Associação de Professores de Matemática em 

1985 (Matos, 2008). Assim, os novos programas propostos na passagem para os anos 9032 

procuraram alterações profundas, quer nos conteúdos, quer nos métodos. 

 

A Matemática Moderna em Portugal: unificação do sistema de ensino e novas bases de 

formação científica 

 

A Matemática Moderna foi associada em Portugal simultaneamente a uma gradual unificação 

do sistema de ensino e à procura de uma melhoria da qualidade da formação científica 

percepcionada como fundamental para o progresso económico e social do país. Seguindo a 

convicção dos intervenientes na reforma em quase todo o mundo, uma geração de educadores e 

decisores optou por implementar um currículo de matemática que pretendiam de alta qualidade e 

este texto pretendeu sintetizar o que nos diz a investigação actual sobre os modos como estas 

crenças e vontades se concretizaram. 

 

                                                           
32Em rigor, até 1995. 
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Capítulo 2 

 

Tanta gente, tantos autores, professores... Os 

personagens de um Movimento aqui e além-mar 
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TANTA GENTE, TANTOS AUTORES, PROFESSORES... 

os personagens de um Movimento aqui e além-mar 
 

 Movimento? Esta é uma primeira interrogação que o historiador pode fazer na análise do 

ensino de matemática durante as décadas 1960-1980. Como terá se consolidado a ideia de 

Movimento? No dizer dos historiadores culturais, a exemplo de Roger Chartier, como essa 

representação terá sido construída? Tarefa difícil de precisar, extrapola o âmbito nacional, ganha 

forma e força para além-fronteiras. No entanto, é possível dizer algo sobre a circulação dessa 

representação entre nós. E uma forma de fazer isso é apanhar os jornais de época. Documentos 

preciosos amealhados pelo pesquisador Mario Nakashima (2007) permitem seguir a trajetória das 

repercussões e ações da imprensa paulista para aquele que foi, por certo, um dos maiores temas 

apreciados pela mídia sobre o ensino de matemática. E uma das primeiras notícias veiculadas pelos 

jornais anuncia “Professores de São Paulo visam à reforma dos programas e métodos do ensino de 

matemática” – jornal Folha de São Paulo, dia 10 de outubro de 1960. E logo às primeiras linhas da 

reportagem os dizeres: “Desenvolve-se em São Paulo amplo movimento destinado a reformar os 

programas e os métodos do ensino de Matemática (...)”. E de quem era o Movimento? Que 

personagens movimentaram-se? A quem atribuir protagonismos? Este é o tema deste capítulo. Nas 

linhas abaixo, faz-se um inventário dos estudos e a atribuição de papéis de destaque a professores, 

autores e matemáticos que participaram desse importante período da história da educação 

matemática.  

Será necessário, certamente, neste ponto, precisar o que se entende pelo termo 

“personagem”. Recorra-se ao dicionário! Segundo o Houaiss (2001, p. 2196), personagem significa 

“pessoa que é objeto de atenção por suas qualidades, posição social ou por circunstâncias”. Assim 

sendo, para este estudo, entenda-se como personagens do MMM, matemáticos, professores e 

educadores que figuraram como participantes efetivos do MMM, ou seja, aqueles que se 

apropriaram do ideário do Movimento, contribuindo para a disseminação e implantação de suas 

propostas nas escolas brasileiras e portuguesas
33

.  

Autores, matemáticos, professores universitários, secundários e do ensino primário, por 

assim dizer, incorporaram em suas práticas, discursos e escritos um ideário renovador: a 

necessidade de uma transformação curricular, em sentido amplo, para o ensino de matemática.  

                                                           
33 Estamos entendendo o termo “personagem” no sentido tradicional, ou seja, como “ator social”. 
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A temática dos personagens nos remete à discussão do próprio Movimento. A forma de 

caracterizar o MMM varia conforme as questões e problemas colocados nas investigações que 

tratam desse assunto e pode ser tomada sob um ponto de vista local, regional, nacional ou 

internacional. Ainda, os problemas a averiguar podem ser de ordem institucional, de representação, 

de identidade, de filiação, de temporalidade, etc., de modo que os diversos tipos de problemas 

remetem os pesquisadores a diferentes tipos de ações e atores, diferentes tipos de agentes e de 

agenciamentos. Então, essas diferentes compreensões destacam personagens que podem ser 

anônimos, locais, regionais, nacionais ou internacionais.  

Então, como inventariar esses personagens? Como construir um elenco daqueles que 

comungaram dessa aposta na renovação e mesmo revolução curricular do ensino de matemática? A 

resposta envolve enormes dificuldades. Assim, a estratégia de trabalho é o recorte. Buscar, em meio 

a uma quantidade significativa de estudos acadêmicos já concluídos, aqueles que deram densidade 

ao Movimento. Desse modo, para cumprimento dessa tarefa, um levantamento das produções 

científicas que discorreram sobre matemáticos, educadores e professores que participaram na 

disseminação das propostas do MMM
34

. 

Na realização desse mapeamento, providenciou-se um levantamento dos trabalhos da 

produção científica sobre o MMM a partir de consulta realizada na Internet e em outras fontes de 

pesquisa disponíveis. Constam dessas fontes pesquisadas, artigos em revistas, trabalhos completos 

em anais, teses, dissertações, iniciações científicas, entre outros, totalizando uma quantidade 

significativa de estudos sobre esse Movimento. Na medida em que a leitura ia sendo feita, outros 

novos personagens surgiam, aumentando cada vez mais o número de publicações a serem lidas e 

analisadas. Afinal, um movimento precisa de gente... E atente-se para o fato de que a ênfase deste 

estudo liga-se ao Brasil e a Portugal, em meio a uma época de transformações curriculares que 

envolveram, praticamente, o mundo todo. 

Mesmo cientes de que não foram contemplados todos os trabalhos produzidos sobre o 

MMM, os quais evidenciam a participação de personagens no Movimento, a relação de publicações, 

autores e principais personagens apontada nos quadros apresentados, permitiu-nos efetuar algumas 

colocações sobre a disseminação e implementação do Movimento no Brasil e em Portugal, tratadas 

a seguir. 

 

Tanta gente, tantos autores, professores... 

                                                           
34

 O mapeamento realizado encontra-se no artigo “Personagens e sua atuação no movimento da matemática moderna: 

um mapeamento preliminar”, publicado nos Anais do IX Seminário Temático: O Movimento da Matemática Moderna 

nas escolas do Brasil e de Portugal, em 2010, em Juiz de Fora/MG. 



55 

 

 

 Uma quantidade significativa de trabalhos e investigações foi inventariada em meio à tarefa 

de identificar personagens do MMM. A apropriação de um Movimento mundial para transformar o 

ensino de matemática envolveu, por certo, muita gente. Professores, autores, matemáticos, 

pedagogos carregaram a bandeira das transformações curriculares que deveriam ser postas em 

prática em época tão propícia à emergência dos ensinos científicos na escola elementar.  

 Seguindo os preceitos recomendados por Le Goff (1992), de reunir o maior número possível 

de fontes para a realização de um trabalho de investigação, este estudo, num primeiro instante, 

assentou em identificar trabalhos realizados sobre o MMM no Brasil e em Portugal que de algum 

modo se referem a personagens que se destacaram na disseminação do ideário desse Movimento 

nos dois países. Conscientes de se tratar de um trabalho árduo, observemos o que diz Bertoni Pinto: 

“como na arqueologia, a busca de fontes históricas requer muita paciência, determinação e uma boa 

dose de sorte” (2009a, p. 7). Dessa forma, prevaleceu a persistência em encontrar registros das 

publicações, na tentativa de reunir o maior número delas e o esforço em ordenar e concatenar num 

mesmo texto, as atividades de personagens envolvidos no MMM, o que permitiu interpretar, mesmo 

que de modo provisório e inacabado, as atuações dos sujeitos envolvidos na criação, disseminação, 

implementação e apropriação do referido Movimento.  

 Para além do levantamento de fontes, procuramos perceber a circulação das ideias relativas 

ao MMM e as apropriações efetuadas pelas pessoas que atuaram nesse Movimento. Nessa 

perspectiva, nossa finalidade neste estudo é buscar respostas para as questões que emergiram 

durante as leituras desses trabalhos: Como foi a participação dos personagens arrolados no 

mapeamento realizado? Como se apropriaram do ideário do MMM? Quais as principais práticas por 

eles estabelecidas para que o Movimento fosse divulgado? 

 De norte a sul do país e, ainda, em Portugal, foram recolhidos estudos e pesquisas. Deles foi 

retirada para estudo uma multiplicidade de personagens mencionados a seguir, considerando esses 

diferentes lugares de atuação. 

Procurando caracterizar os estudos realizados no Estado da Bahia, nota-se que estes 

evidenciam fortemente a liderança de Martha Dantas e Omar Catunda, como coordenadores de uma 

equipe de professores do Centro de Ensino de Ciências da Bahia (CECIBA) integrada pelas 

professoras Arlete Cerqueira Lima, Eliana Nogueira, Neide Pinho e Souza, Eunice Guimarães, 

Norma Coelho de Araújo, Maria Augusta Moreno, Celina Bittencourt Marques, dentre outros.  

Omar Catunda, juntamente com os matemáticos Alfredo Pereira Gomes e Leopoldo 

Nachbin, representaram o Brasil durante a I CIAEM (Conferência Inter-americana sobre Educação 
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Matemática) que tinha como principal objetivo divulgar o MMM na América Latina. Ao término 

desse evento, 

  

... os representantes da América Latina comprometeram-se em divulgar e 

implementar a matemática moderna no ensino secundário nos seus países. Omar 

Catunda, no Brasil, assumiu esse compromisso e, junto com outros matemáticos e 

professores, iniciou atividades para propalar o MMM (CAMARGO, 2009, p.49).  
 

Com efeito, Catunda realizou diversas ações para difundir o MMM: 

 

Catunda trouxe de São Paulo suas boas relações profissionais e pessoais com 

Osvaldo Sangiorgi, do GEEM, geralmente considerado como um dos 

protagonistas do MMM no Brasil. Além disso, cartas enviadas para Omar Catunda 

por Howard Fehr, Marshall Stone, Leopoldo Nachbin e Alfredo Pereira Gomes, 

dentre outros, entre 1963 e 1966 [...] constituem-se em testemunhos sobre o papel 

desempenhado por Catunda como representante brasileiro do MMM ... (DIAS, 

2007, p. 8).   
 

Durante o IV Congresso Brasileiro de Ensino da Matemática, por exemplo, Catunda 

apresentou o trabalho “Os conceitos fundamentais da matemática, conjuntos e estruturas” que 

abordou sobre a modernização da linguagem dos assuntos matemáticos via introdução e utilização 

da Teoria dos Conjuntos e das estruturas matemáticas, assuntos que davam sustentação ao MMM 

(DUARTE, 2007).  

 Ao aposentar-se da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 

Catunda aceitou convite para assumir o cargo de Diretor do Instituto de Matemática e Física da 

Universidade da Bahia, o qual exerceu até 1969. Nesse período, procurou contribuir para a 

modernização das atividades matemáticas nessa instituição.  

Juntamente com a professora Martha Maria de Souza Dantas, Omar Catunda auxiliou na 

coordenação de uma equipe de professores de matemática do Centro de Estudos de Ciências da 

Bahia (CECIBA), cujo objetivo era introduzir a Matemática Moderna no ensino secundário, tendo 

como ambição a modificação dos programas de matemática, incluindo a linguagem dos conjuntos, 

utilizando-se do método axiomático e do estudo das estruturas (DANTAS, apud DUARTE, 2007). 

Os trabalhos produzidos nesse Estado indicam ter havido uma grande sintonia entre Omar 

Catunda, Martha Dantas e outros educadores envolvidos no processo de renovação do ensino na 

Bahia. Além disso, o que se pode notar é que, tanto Catunda quanto Dantas, participaram 

ativamente de eventos realizados em outras localidades brasileiras e também no exterior, 

promovendo a troca de experiências de suas práticas enquanto educadores. 

No estado de Minas Gerais, no âmbito do MMM, destaquem-se os estudos realizados na 

cidade de Belo Horizonte, que apontam o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio 
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(PREMEM) e o Centro de Ensino de Ciências de Minas Gerais (CECIMIG), como principais 

responsáveis pela divulgação do Movimento.  Os educadores matemáticos que se destacaram na 

divulgação da Matemática Moderna em Minas Gerais foram os professores Mário de Oliveira, 

Reginaldo Naves de Sousa Lima, Maria do Carmo Vila, Henrique Morandi, Alceu dos Santos 

Mazzieiro, Antônio David, Arago de C. Back e Roberto Mendes. Alguns deles foram autores de 

livros didáticos, como Antônio David, Alceu Mazzieiro, Reginaldo Naves de Sousa Lima, Maria do 

Carmo Vila, Mário de Oliveira e Henrique Morandi (VIANA; CARVALHO,2009).  

A leitura dos estudos realizados no Sul do Estado de Minas Gerais, mais precisamente na 

região da cidade de Pouso Alegre/MG, permite afirmar que os pesquisadores centraram seus 

estudos em investigações já realizadas sobre o tema, além de servir-se de fontes de pesquisa como: 

livros didáticos publicados no período do MMM de autoria de Osvaldo Sangiorgi e Mário de 

Oliveira, revistas pedagógicas como AMAE Educando e ainda em entrevistas com protagonistas do 

Movimento na região. Não se pode deixar de mencionar, que esses estudos indicam como principal 

personagem na divulgação das propostas do Movimento em Minas Gerais, o professor Mário de 

Oliveira, que, segundo Castrucci, teve participação destacada nesse movimento:  

... o Movimento Matemática Moderna acho que foi mais em 50 e poucos, eu não 

posso precisar a data, precisaria ver os livros que saíram nessa época. Mas é por 

aí, 59, 60. No Brasil, ele começou em Minas Gerais com Mário de Oliveira  

(depoimento de CASTRUCCI, 1988). 

 

Alguns desses trabalhos fundamentaram-se no periódico pedagógico que circulou em Minas 

Gerais no período do MMM. Trata-se da Revista AMAE Educando que se revelou como 

disseminadora das propostas do MMM, através de artigos de professores que escreviam para esse 

periódico pedagógico. Destacam-se como autores dos artigos de Matemática Moderna veiculados 

nessa revista para o primário: Sonia Fiúza Rocha Castilho, Ana Lucia Amaral Duarte, Terezinha de 

Moura Costa, Gilda Pazzini Lodi, dentre outras. Essas professoras militavam no ensino primário 

procurando dar apoio pedagógico aos professores de Matemática desse nível de ensino, valendo-se 

de novos métodos, de materiais concretos, variados exemplos práticos e da utilização da Teoria dos 

Conjuntos como base para o ensino e aprendizagem de Matemática no nível primário (BORGES; 

XAVIER, 2010). 

Os trabalhos inventariados também destacam a participação de outros dois professores 

mineiros: Reginaldo Naves e Maria do Carmo Vila. Esses professores atuaram na disseminação do 

ideário desse Movimento em Minas Gerais, por meio da autoria de livros textos e da realização de 

cursos de formação, tanto em Minas Gerais como em outros estados brasileiros.  
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Vestígios de atuação desses professores mineiros e da apropriação de suas obras são 

encontrados nos trabalhos referentes à Matemática Moderna, publicados em Mato Grosso, que 

anunciam: 

Nos anos de 1982 e 1983 o grupo desenvolveu projetos interdisciplinares de 

Ciências em uma escola da Rede Pública de Ensino de Cuiabá. Nesse período, o 

grupo NAEC soube da existência de uma proposta de Ensino de Matemática 

desenvolvida pelos professores Reginaldo Naves de Souza Lima e Maria do Carmo 

Vila, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), redigida na forma de um 

Material Instrucional de Matemática. 

De posse dessa informação a UFMT em parceria com a SEC-MT (Secretaria de 

Educação e Cultura de Mato Grosso) promoveram Cursos de Extensão oferecidos a 

professores de Matemática do 1º e 2º Graus, ministrados pelos professores 

Reginaldo e Maria do Carmo que utilizaram o Material Instrucional de Matemática 

que haviam produzido. Desses cursos participaram também os professores de 

Matemática do NAEC. 

Essa experiência subsidiou a elaboração do Projeto 1 Ensino de Matemática no 1º 

Grau: Desenvolvimento de Potencialidades Docentes, financiado pelo MEC ... 

(WIELEWSKI; PALARO; WIELEWSKI, 2008, p. 680) 
35

. 

  

Nesse sentido, consta que os treinamentos realizados pelo GEPEMAT (Grupo de Ensino e 

Pesquisa em Educação Matemática), fundamentavam-se em parte, no material instrucional de 

matemática moderna, elaborado pelos professores mineiros Reginaldo Naves de Souza Lima e 

Maria do Carmo Vila.  Além do grupo mineiro, outros professores advindos de São Paulo figuraram 

como colaboradores do MMM nesse Estado, quais sejam: Osvaldo Sangiorgi; Renate Watanabe; 

Jacy Monteiro e Paulo Boulos. A atuação desses professores paulistas deu-se em 1973, quando foi 

oferecido o primeiro Curso de Especialização em Matemática aos professores do Departamento de 

Matemática da UFMT. Esse curso objetivou capacitar os professores de Mato Grosso para atuarem 

no ensino superior, uma vez que nem todos eram graduados em Matemática (WIELEWSKI; 

PALARO; WIELEWSKI, 2008). 

As publicações referentes ao MMM do Estado do Paraná revelam que para a formação do 

grupo NEDEM – Núcleo de Estudos e Difusão do Ensino da Matemática, houve forte incentivo do 

grupo paulista GEEM (Grupo de Estudos do Ensino de Matemática). O NEDEM foi criado em 1962 

e coordenado por Osny Antonio Dacol, cuja presença é evidenciada em todos os trabalhos 

consultados.   

Esse grupo foi considerado como o principal disseminador das propostas do Movimento 

nesse Estado, elaborando uma proposta de Matemática Moderna que originou duas coleções de 

livros didáticos que foram adotados pelas escolas paranaenses.  

                                                           
35 

NAEC: Núcleo de Apoio ao Ensino de Ciências. 
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Nessa ocasião, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Paraná o 

promoveu o curso “Introdução à Matemática Moderna no Ensino Secundário”, patrocinado pelo 

Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura – IBECC (UNESCO). Esse curso contou com a 

presença do professor Osvaldo Sangiorgi, que proferiu a palestra intitulada: “A divulgação da 

Matemática Moderna através dos diversos grupos de estudos”, causando grande entusiasmo pela 

reformulação do ensino de Matemática paranaense e acarretando a oficialização do NEDEM, 

carinhosamente denominado pelo professor Osny Antonio Dacol como “Não É Difícil Ensinar 

Matemática”. A princípio, o NEDEM foi composto pelas professoras: Clélia Tavares Martins, 

Esther Holzmann, Gliquéria Yarentchuk e Henrieta Diminski Arruda; participantes do quadro 

docente do Colégio Estadual do Paraná e de outros Colégios de Curitiba (PINTO, FERREIRA, 

2006, p. 116).  

 Outro ponto a assinalar é que o NEDEM, na vigência do MMM no Paraná, contou com a 

presença de professores convidados, tais como, Osvaldo Sangiorgi e Scipione di Pierro Neto de São 

Paulo e de Stannard Alen, da Inglaterra. Em 1961, ocorreu curso ministrado por Lucília Bechara 

Sanchez, Manhúcia P. Liberman e Anna Franchi em Curitiba. Evidencia-se ainda a participação 

nesse movimento dos professores paranaenses: Genésio C. Freitas, Francisco Miranda, Alide 

Zenedin, Omar Diniz; Henrieta D. Arruda, Maria Antonieta M. Martins, Clélia Tavares Martins, 

Esther Holzmann, Gliquéria Yarenchuk, Nelly Himphreys, Celso Volpi, Antonio Santa Rosa; 

Henriqueta Carvalho, Luiz V. Cavalcante, Ricardo Luis Knesebeck.  Inclusive, nessa época, a 

professora Ester Holzmann esteve na Califórnia participando de curso de formação. 

O conjunto de trabalhos realizados no Rio de Janeiro destaca que houve ações de 

professores que se dedicaram na disseminação das propostas do MMM nas escolas. No Colégio 

Estadual André Mourois, a diretora Henriette Amado adotou um método baseado na pedagogia de 

Papy, para as turmas do ginásio. Nesse colégio, no ano de 1961, evidencia a realização de trabalhos 

de experimentação sobre os conceitos da Matemática Moderna, coordenados pela professora Maria 

Laura Mouzinho Leite Lopes, os quais foram fundamentados nas obras de Papy. Essa professora 

também atuou no Ginásio Brigadeiro Schorthz, procurando de mesmo modo introduzir a 

Matemática Moderna nas práticas pedagógicas dessa escola. Porém, sua atuação no Brasil foi 

interrompida, no ano de 1967, quando a professora Maria Laura, foi obrigada a deixar o país, banida 

pelo AI5
36.  

                                                           
36

 A.I.5: Ato Institucional de nº 5 entrou em vigor em 1968, o qual conferia ao Presidente da República poderes totais 

para reprimir e perseguir as oposições. Dessa forma, o presidente poderia fechar o Congresso Nacional, as Assembléias 

Legislativas, Câmaras de Vereadores, suspender direitos políticos de quaisquer cidadão pelo prazo de dez anos, etc., 

ficando excluída qualquer  apreciação judicial dos atos praticados de acordo com o A.I.5 (PEREIRA, 2010, p. 94). 
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Entretanto, a atuação da professora Maria Laura Mouzinho Leite Lopes na implementação 

da Matemática Moderna, não foi estagnada. Ela deu continuidade a seus trabalhos em Estrasburgo, 

na França, quando no ano de 1972, aceitou convite de professora visitante no IREM (Institute de 

Recherche em Enseignement de Matematiques), tendo como função, auxiliar na formação de 

professores da educação básica, na preparação desses professores para trabalhar a Matemática 

Moderna nesse nível de ensino (PEREIRA, 2010).  

Outras instituições do Rio de Janeiro procuraram adotar a Matemática Moderna em suas 

classes. O Instituto de Educação adotou Curso Normal, a partir de 1966. O Colégio São Bento, 

adotou experiências de renovação do ensino de matemática baseadas nos livros de autoria de Papy, 

a partir de 1968. O método desenvolvido por George Papy também foi base das experiências 

realizadas pelo Centro Educacional de Niterói, fundado em 1960, as quais tiveram à frente o 

professor Arago Bacx. (SOARES, 2001). Estiveram também envolvidos nessas experiências os 

professores Estela Kaufman Fainguelernt e Amélia Maria Noronha Pessoa de Queiroz. 

Em depoimento, a professora Maria Laura afirmou que “no Rio de Janeiro não havia um 

grupo de estudo e pesquisa que buscava estimular e manter um interesse pela melhoria do ensino da 

Matemática. A partir desse fato, Anna Averbuch dá a idéia de se criar um com essa finalidade”. 

Desse modo, em reuniões realizadas em sua residência, fundaram o GRUEMA (Grupo de Ensino de 

Matemática Atualizada) (apud PEREIRA, 2010, p. 110-111), constituído pelas professoras Anna 

Averbuch, Franca Cohen Gottlieb, Lucília Bechara Sanchez e Manhucia Perelberg Liberman, as 

quais trabalharam os conceitos da Matemática Moderna em uma coleção de livros didáticos, 

homônima sob a supervisão do matemático Luiz Henrique Jacy Monteiro.  

No universo das publicações da Companhia Editora Nacional, Villela (2010), constatou que 

as professoras   

... Manhucia, Lucilia e Anna Franchi foram as primeiras autoras licenciadas em 

Matemática a publicar livros didáticos para as series iniciais (antigo curso 

elementar). Somadas a Franca e Anna Averbuch, considerando-se ainda este 

universo, foram as primeiras a assinarem livros didáticos de Matemática para as 

demais séries do então ensino de primeiro grau, pela LDB de 1971 (p.186). 

 

 Embora a maioria dos trabalhos sobre o MMM façam sobressair a atuação de Osvaldo 

Sangiorgi, Villela (2010) chama a atenção para a importância do papel dos personagens integrantes 

do GRUEMA, no processo de redefinição de concepções metodológicas e de ensino da Matemática, 

participando diretamente da inserção da Matemática Moderna na cultura escolar brasileira.  

Os trabalhos relativos ao MMM do Rio Grande do Sul evidenciam que na década de 1950, 

professores da Faculdade de Filosofia de Porto Alegre já participavam de debates sobre assuntos 

envolvendo a Matemática Moderna e atuavam na formação de professores, incluindo conteúdos da 
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Teoria dos Conjuntos. Búrigo (2010) refere que essas ações precederam à fundação do GEEMPA 

(Grupo de Estudos sobre o Ensino de Matemática de Porto Alegre), e também contribuíram para a 

implementação da Matemática Moderna no Rio Grande do Sul. Segundo suas palavras: 

A professora Joana Bender, licenciada em 1947, já no início dos anos 1950 

participava de iniciativas de formação continuada de professores do Instituto de 

Educação General Flores da Cunha, tradicional escola de Porto Alegre dedicada 

ao ensino normal. Em 1952, a professora Joana orientou curso oferecido no 

Instituto de Educação para professores de Didática de Matemática e para 

supervisores escolares que incluía tópicos da Teoria dos Conjuntos. Em 1953 e 

1954, na Associação de Professores Católicos, foram ministrados cursos com o 

mesmo temário, também para professores primários. Em 1961, foi realizado 

novamente no Instituto de Educação um curso de “Iniciação à Teoria dos 

Conjuntos”, ministrado por professores da UFRGS e voltado para técnicos em 

Educação do Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais (CPOE) da 

Secretaria de Educação e Cultura (SEC), professores primários, normalistas, 

professores alunos do curso de Supervisores Escolares e professores de Direção de 

Aprendizagem em Matemática (RIBEIRO; BENDER; PAIM, 1968, apud 

BÚRIGO, 2010). 

 

O GEEMPA foi fundado em 1970, sob a presidência da professora Esther Grossi e com 

maioria de integrantes, professoras que lecionavam no ensino primário, atuando na formação de 

professores e participando ativamente das ações em prol da disseminação da Matemática Moderna 

nesse estado (BÚRIGO, 1989). Os trabalhos já realizados evidenciam que esse grupo foi 

responsável por encontros, palestras, reuniões de estudo e seminários, valendo-se da experiência 

com a Matemática Moderna já desenvolvida em São Paulo. Personalidades como Lucienne Felix, 

George Pappy e Zoltan Dienes orientaram as atividades desenvolvidas pelo GEEMPA, tanto 

diretamente quanto por intermédio de suas publicações.  

São ainda abundantes, nessas pesquisas, referências sobre a realização de experiências com 

a Matemática Moderna em classes-piloto em Porto Alegre, fundamentadas em estudos de Dienes. 

Segundo depoimento de Esther Grossi, seu primeiro contato com o MMM “foi por meio de 

Lucienne Felix e, depois, com os blocos lógicos e as publicações de Zoltan Dienes, da mesma 

maneira que através dos livros de George Papy” (apud FISCHER, 2006, p. 48).  

Uma pequena parte dos trabalhos estudados diz respeito ao MMM no Rio Grande do Norte. 

Tomando-os em consideração, tem-se que no ano de 1966, foi criado o Instituto de Matemática da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fato que se revelou como determinante para a 

inserção do MMM nas escolas desse Estado. Um convênio selado entre a SUDENE/USAID e a 

universidade determinava que fossem ministrados conteúdos de Matemática Moderna. Além disso, 

deveria ser instituído o Curso de Iniciação Matemática destinado aos alunos do ensino secundário e 

que, da mesma forma, abordassem conteúdos de Matemática Moderna. Esse trabalho foi apoiado 
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pelos professores Antonio Mario Sette, da Universidade Federal de Pernambuco e Nelson de 

Almeida Braga do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Ceará.  

Há de se notar ainda que, entre 1966 e 1967, o professor Evaldo Rodrigues de Carvalho 

participou de um curso de formação em Recife, como o compromisso de posteriormente repassar 

esse curso para outros professores do ensino secundário.  Para as escolas normais, em 1971, foram 

promovidos cursos com professores da UFRN e de Belo Horizonte, sob a coordenação de 

Marcondes Mundim Guimarães e de Wanda Knupfer de Paiva, com a participação de 130 

professores-alunos (BRITO; GUTIERRE, 2007). O esforço empenhado para a capacitação dos 

docentes desse Estado incentivou a visita de integrantes do MMM de outras localidades, como 

também viagens de professores para outras regiões brasileiras (BRITO; CRUZ; FERREIRA, 2006).  

Verifica-se assim que o MMM no Rio Grande do Norte sofreu interferência direta da SUDENE - 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
 

e da USAID - United States Agency for 

International Development, quando a matemática foi considerada como suporte necessário ao 

desenvolvimento tecnológico da região.  

Quanto ao Estado de Santa Catarina, foi possível verificar que vários educadores atuaram 

como divulgadores das idéias do Movimento. Dentre eles destacamos o professor Pedro Bosco. 

Responsável pela área da Matemática na Secretaria da Educação incentivou a abertura do Curso de 

Licenciatura da Universidade Federal de Santa Catarina e, juntamente com os professores João 

Paulo, Rogério Cancelier e Osvaldo Monn, lecionaram Matemática Moderna nas disciplinas nesse 

curso de licenciatura (ROCCO, 2010).  

Pedro Bosco é personagem citado na maioria dos trabalhos, referido como professor que 

muito contribuiu para o processo de modernização da Matemática em Santa Catarina,  

... estimulando e colaborando para dar abertura ao Curso de Licenciatura em 

Matemática da UFSC. Ele também ministrava os cursos da CADES
37

 para 

formação de professores, e muitos dos professores entrevistados conheceram a 

Matemática Moderna por intermédio de Pedro Bosco. Seu nome aparece também 

na categoria de Delegado, nos anais do 5º Congresso Brasileiro de Ensino de 

Matemática, que ocorreu em janeiro de 1966, na cidade de São José dos Campos, 

em São Paulo. Santa Catarina teria estreitado laços com o Estado de São Paulo e 

do Rio Grande do Sul, pois muitos professores vieram desses estados para dar 

aulas sobre Matemática Moderna (ROCCO, 2010, p. 125). 

 

Pelas leituras realizadas, pode-se verificar que professores de outros estados eram 

convidados para ministrar cursos de formação, versando sobre conteúdos da Matemática Moderna, 

no estado de Santa Catarina. Parte deles vinha do estado do Rio Grande do Sul, como Antonio 

                                                           
37 

Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário. Durante o período que vigorou, de 1953 a 1971), 

publicou dezenas de obras para orientar professores do ensino secundário. 
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Rodrigues e Paulo Wiser e de São Paulo, como Manhúcia P. Liberman (ARRUDA,2008; ROCCO, 

2010). 

 No que concerne às publicações do Estado de Sergipe, o nome que surge como atuante no 

Movimento é o professor Genaro Dantas. Participou de cursos de Matemática Moderna na Bahia e 

Pernambuco e divulgou esses conhecimentos em cursos que proferiu, no estado do Sergipe. Dirigiu, 

no Centro de Ciências do Nordeste, o Departamento de Matemática, momento em que iniciou 

cursos de formação para professores do ensino secundário (LUZ, 2010).  

 Concentrando a atenção em trabalhos que remetem ao MMM no Estado de São Paulo nota-

se que esse Estado figurou como centro de aglutinação das ideias de reformas defendidas pelo 

MMM. Fundado em 1961, o Grupo de Estudos do Ensino de Matemática (GEEM) funcionou como 

centro disseminador do Movimento e era constituído por matemáticos, professores de matemática 

de diferentes níveis de ensino e autores de livros didáticos, tais como: Benedito Castrucci, Jacy 

Monteiro, Omar Catunda, Ruy M. Barbosa, Osvaldo Sangiorgi, Irineu Bicudo, Scipione di Piero 

Neto, Mauro Rocha, Sylvio Nepomuceno, Manhúcia P. Liberman, Anna Franchi e Lucília Bechara. 

Liderado por Osvaldo Sangiorgi, esse grupo assessorou outros grupos de ensino e ofereceu diversos 

cursos de capacitação para professores primários e secundários em São Paulo e em outros estados 

brasileiros, difundindo as propostas do MMM, possibilitando novas experiências e novas 

metodologias de ensino da Matemática.  

No que tange a Portugal, evidencia-se nas investigações já existentes que o MMM assolou 

as terras lusitanas e também fez adeptos.  

No início dos anos 1960, professores metodólogos como Jaime Furtado Leote, do Liceu 

Pedro Nunes, em Lisboa; Manuel Augusto da Silva, Liceu D. João III, em Coimbra e António 

Augusto Lopes, Liceu D.Manuel II, Porto, foram nomeados para uma Comissão de Estudos, sob a 

presidência do professor José Sebastião e Silva que se destacou como presença atuante no MMM 

nesse país. O professor Eduardo Veloso, em depoimento Oral (2007), falou sobre as características 

do professor Sebastião e Silva, bem como de sua atuação nesse Movimento: 

  

Sebastião era uma pessoa que influenciava as pessoas de maneira muito importante 

[...] ele era uma pessoa completamente diferente... Ele tinha imensa preocupação 

pedagógica [...] era um dos nossos melhores investigadores do séc. XX. Muito bom 

[...] Mas ao mesmo tempo extremamente prudente do ponto de vista pedagógico, 

tanto das aulas da Universidade, como depois em materiais que produzia para a 

Matemática Moderna que tinham toda uma característica [...] nada dogmática, 

partindo da realidade etc. Todas as explicações do Sebastião eram prudentes. 
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Assim, sob a liderança do professor José Sebastião e Silva, professores como Vicente 

Gonçalves, José Calado, Jaime Furtado Leote, Santos Heitor, Manuel Joaquim Sousa Ventura; 

António Aurélio Fernandes, António Augusto Lopes, apoiando as propostas reformadoras do 

MMM, realizaram experiências com a Matemática Moderna, nas classes-piloto e publicaram artigos 

e livros sobre suas idéias e métodos.  

Mas, não foi só nesse nível de ensino que as propostas do MMM foram implementadas. Pelo 

que consta dos trabalhos já realizados, no Ensino Primário português destacaram-se os trabalhos do 

professor João António Nabais
38

, que defendia a utilização de materiais didáticos no ensino da 

Matemática Moderna, ministrando inúmeros cursos, com a utilização do Material Cuisenaire
39

 no 

ensino da Matemática no primário, e contando com a participação da professora Maria de Lourdes 

Silvério na propagação dessa idéia para os alunos. Sob a orientação desse professor ocorreu em 

Portugal no ano de 1961, primeiro curso de iniciação ao Método Cuisenaire para o ensino da 

Matemática Moderna, ministrado pelo educador matemático egípcio Caleb Gattegno (CANDEIAS, 

2007). Posteriormente foram realizados inúmeros cursos dessa natureza nesse país. O professor 

português Francelino Gomes disse que: 

  

...era um curso para professores. Nabais tratou do material Cuisenaire para o 

Ensino da Matemática e tratou de vários materiais e, como ele era psicólogo, deu 

uma tonalidade da compreensão do jovem para efeitos de aprendizagem da 

Matemática e isso foi importante. Ele não visava só a Matemática Moderna. Ele 

visava a Pedagogia da Matemática clássica, essencialmente com respeito ao jovem 

[...]. Eu estava visado sobre esse assunto, mas esses assuntos recordados e 

alinhados, foi bom (depoimento oral, 2007). 

 

Numa outra vertente, no ano de 1965, tomaram a frente do projeto de modernização da 

iniciação à Matemática no Ensino Primário, os professores do Centro de Investigação Pedagógica 

da Fundação Calouste Gulbenkian, constituído por professores de Matemática como Vitor Pereira, 

Antonio Simões Neto, Souza Ventura, Alfredo Osório dos Anjos e Francelino Gomes. Esse grupo 

trabalhou em classes experimentais para a introdução dos conceitos da Matemática Moderna nos 

currículos das escolas primárias oficiais de Lisboa. Os professores envolvidos nesse trabalho 

buscaram dar apoio à aprendizagem utilizando-se de materiais concretos como Blocos lógicos de 

                                                           
38

 João António Nabais fez Curso de Teologia e em 1938, foi ordenado sacerdote. Em 1948, concluiu a licenciatura em 

Psicologia e Pedagogia e regressou a Portugal. Em 1954, iniciou como professor no Instituto de Orientação Profissional 

e fundou o Centro de Psicologia Aplicada à Educação. Em 1959, inaugurou o Colégio Vasco da Gama, em Meleças, 

desenvolvendo grande parte da sua obra pedagógica até o ano de 1990, ano de sua morte (CANDEIAS, 2007). 
39

 O material Cuisenaire foi desenvolvido,em 1952, por George Cuisenaire, um professor Primário belga. Trata-se de 

um conjunto de barras de diferentes cores, normalmente utilizado no estudo do número e operações aritméticas. Esse 

material foi posteriormente divulgado por Caleb Gattegno (CANDEIAS, 2007). 
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Dienes, Material Cuisenaire, Blocos Multibase de Dienes, fundamentados nas teorias psicogenéticas 

de Jean Piaget (GRÁCIO, 1969, p.173-174).   

Além desses, evidencia-se em Portugal, o trabalho do professor João Davi Vieira da 

Universidade de Aveiro com os professores Falcão Paredes e Casimiro Ferreira do departamento de 

Matemática da Universidade de Aveiro, Maria Conceição de Sá da Escola de Magistério Primário 

de Aveiro e Aurélio Fernandes da Escola Secundária de José Estevão que formaram o Grupo de 

Trabalho de Aveiro
40

. Esses professores realizaram cursos sobre a Lógica Matemática e a Teoria 

dos Conjuntos para professores primários, por diversas escolas de Portugal, utilizando-se de análise 

de livros didáticos e fichas de atividades em encontros que contaram com participação de diversos 

professores do país. (CANDEIAS, 2007; BORGES; CAMPOS, 2009).  

Destaque-se igualmente em terras portuguesas a participação da professora Madalena 

Garcia, que incentivada por Sebastião e Silva, realizou ações no sentido de disseminar as propostas 

da Matemática Moderna no ensino de Matemática em Portugal. Escreveu livros didáticos, ministrou 

e participou de cursos em seu país e também no Brasil (DUARTE; PINTO, 2009). 

Ainda, os grupos portugueses contaram ainda com visitas de professores internacionais, tais 

como Dienes e Papy, para a divulgação da Matemática Moderna, metodologias de ensino e usos de 

materiais (BORGES, 2009). 

As leituras efetuadas dentro do inventário de uma gama enorme de estudos sugerem que, de 

modo geral, os personagens do MMM apresentaram-se integrando grupos de estudos e alguns deles 

revelaram-se como lideranças desses grupos. De modo que muitos desses líderes tiveram contato 

com professores internacionais já atuantes no Movimento, por meio de congressos como a Primeira 

Conferência Interamericana de Educação Matemática (CIAEM), realizada em Bogotá em 1961 e 

presidida por Marshall Stone, a qual contou com a presença de e Omar Catunda e a Segunda 

Conferência, realizada em Lima, no Peru, em 1966, quando Osvaldo Sangiorgi e Martha Maria de 

Souza Dantas foram oradores; além de cursos de formação, como o estágio que os professores 

Osvaldo Sangiorgi e Lafayette de Moraes realizaram nos Estados Unidos em 1960; dentre outros 

eventos, os quais permitiram que educadores brasileiros se apropriassem das propostas de 

modernização para o ensino da Matemática. Do mesmo modo, os professores portugueses Sebastião 

e Silva, José Calado, Jaime Leote e Santos Heitor, participam da XI reunião em Madrid da 

Commission Internationale pour l'Étude et l'Amélioration de l'Enseignement des Mathématiques 

(CIEAEM), evento em que se discutiram propostas de renovação do ensino da Matemática 

(MATOS, 2006).  

                                                           
40

 Esse grupo era um dos grupos da Delegação Regional de Coimbra da Sociedade Portuguesa de Matemática.  

(CANDEIAS, 2007). 
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Essa participação coletiva levou-os a organizar e realizar cursos de formação de professores, 

não somente na região da sede dos grupos de estudos, mas também em outras localidades, 

comumente a convite de outros grupos. Além disso, esses cursos, na maioria das vezes, tanto no 

Brasil como em Portugal, contaram com a presença de personagens internacionais que já estavam 

engajados na divulgação das propostas do MMM em seus países.  

 

 

Grupos de professores e autores em movimento... 

 
 

Um dos meios que os personagens participantes do MMM encontraram de expressar e 

veicular as ideias apropriadas do MMM foi a publicação de livros que serviram como material de 

apoio nos cursos realizados pelos grupos, nas experiências em classes-piloto e ou experimentais, 

bem como nas escolas em geral. 

Outra estratégia utilizada pelos personagens do MMM foi a realização de palestras, 

participação em congressos, publicação de notas e teses a respeito de seus trabalhos em congressos 

e não raro viagens para o exterior para cursos de aperfeiçoamento. Além disso, como veículo de 

comunicação que deu voz aos professores personagens do MMM, destacou-se nesse período a 

imprensa pedagógica. Em artigos publicados em revistas e jornais, esses professores colocaram seus 

conhecimentos, suas críticas, anseios, dúvidas, esperanças e a solidariedade aos professores leitores, 

diante do novo modo de conceber a Matemática.  

Se, por um lado, os principais representantes dos grupos instituídos naquele período, de um 

modo em geral, tiveram suas trajetórias marcadas pelo Movimento com reconhecimento regional, 

nacional e alguns com reconhecimento internacional, como foi o caso de Sebastião e Silva, 

Sangiorgi e Martha Dantas, por outro lado, ao que tudo indica, o papel exercido por esses 

personagens rendeu-lhes notoriedade no que tange ao desenvolvimento profissional, visto que a 

maioria deles, publicou livros didáticos, proferiu palestras, realizou cursos de formação de 

professores ou outras atividades que contribuíram na disseminação e institucionalização das 

propostas modernizadoras para o ensino e aprendizagem da matemática.  

Observa-se também que os principais representantes dos grupos atuantes nesse período, 

frequentemente, eram professores do ensino superior e alguns deles atuavam como matemáticos. 

Entretanto, grande parte desses professores envolvidos no trabalho de divulgação da Matemática 

Moderna  atuava em escolas secundárias ou primárias. Apropriaram-se do ideário do Movimento 

participando dos cursos de formação e posteriormente levavam e reproduziam em suas escolas as 

metodologias e propostas para o ensino da Matemática Moderna que lhe haviam sido 

recomendadas. Esses, muitas vezes não foram conhecidos nominalmente. Em alguns dos trabalhos 
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esses personagens entram em cena e colocam suas ideias por meio de entrevistas, embora nem 

sempre sendo identificados, mantidos em anonimato.  

Entretanto, esses personagens anônimos, juntamente com professores reconhecidos como 

divulgadores do Movimento, atuaram como responsáveis diretos pela inserção da Matemática 

Moderna e de novas metodologias de ensino em suas práticas nas escolas.  

É o caso de Osvaldo Sangiorgi e de Osny Antonio Dacol que lideraram grupos em seus 

Estados. Outros personagens, como George Papy, Marshall Stone, Zoltan Dienes, de circulação 

internacional, cujas apropriações sobre o Movimento eram diferenciadas, recomendaram e 

promoveram ações diferenciadas; já personagens de inserção nacional e internacional como Omar 

Catunda, Sebastião e Silva, Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, ora atuavam em cursos de 

formação, ora escreviam livros ou atuavam na comunidade de matemáticos; enquanto que outros 

personagens atuavam nas faculdades de filosofia, como foi o caso de Martha Dantas, Jacy 

Monteiro; outros tantos atuavam junto ao ensino primário, como Esther Grossi, João Nabais, 

Manhúcia P. Liberman. Tanta gente, tantos personagens fizeram parte desse cenário, tantos olharam 

para o ensino da Matemática e ousaram traçar novos caminhos por meio do diálogo, 

compartilhamento, trocas de conhecimento e comprometimento com a renovação do ensino da 

Matemática. 

Essas são algumas reflexões decorrentes do mapeamento realizado para este estudo e espera-

se que possam contribuir para o aprofundamento do debate sobre o Movimento da Matemática 

Moderna nas escolas do Brasil e de Portugal. Novas possibilidades investigativas evidenciam-se na 

medida em que se busquem respostas a questionamentos que se colocam. Que marcas o Movimento 

deixou nas trajetórias desses personagens? Qual o papel dos personagens anônimos na disseminação 

da Matemática Moderna em suas regiões de atuação? São algumas dessas questões. 
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Capítulo 3 

 

A formação de professores em tempos de uma 

revolução curricular  



69 

 

A Matemática Moderna e a formação de professores no Brasil 

 

O passado profissional dos professores de Matemática 

 

Ao reconstituir a história da profissionalização do professor de Matemática no Brasil, 

Valente (2005) aponta duas etapas que marcaram a trajetória desses profissionais em nosso país. A 

primeira, anterior à criação das Faculdades de Filosofia, identifica o professor de Matemática como 

o matemático; a segunda, iniciada com o nascimento das referidas faculdades, diferencia o 

matemático do professor de matemática possuidor da formação pedagógica exigida para o exercício 

do magistério.  Noutro estudo, Valente (2008) discute as transformações que deram sentido à 

profissionalização dos professores de Matemática do ensino secundário. A formação dos nossos 

ancestrais profissionais, segundo o autor, era inicialmente realizada nos cursos militares e nas 

escolas de engenharia. Preparado para ensinar artes militares, nosso tataravô profissional praticava 

seu magistério ditando parte de sua obra didática voltada às aulas de artilharia e fortificações. Com 

a entrada da geometria nos cursos jurídicos, os conteúdos matemáticos, antes considerados 

conteúdos técnico-instrumentais alcançam a categoria de cultura geral necessária à formação dos 

futuros bacharéis, médicos e engenheiros. Um novo perfil profissional é requerido do nosso bisavô 

profissional, como responsável pela elaboração de apostilas e pela fixação dos pontos pelos alunos 

que freqüentavam os cursos preparatórios. Essa nova prática profissional caracterizou, segundo o 

autor, a formação do professor de Matemática ao longo de um século. A geração posterior, a do 

nosso avô profissional, surge nos anos de 1930, com a criação das Faculdades de Filosofia, 

instituições que se tornaram responsáveis pela formação dos professores do ensino secundário. A 

substituição dos cursos preparatórios pelo sistema de ensino seriado, a proliferação de livros 

didáticos nacionais com nova orientação didático-pedagógica e a unificação da disciplina 

Matemática, que passou a integrar as antigas Aritmética, Álgebra e Geometria, constituíram fatores 

que suscitaram uma nova agenda para as práticas profissionais do professor de Matemática do 

ensino secundário. Tais mudanças ampliaram a discussão do papel do conhecimento pedagógico na 

formação dos professores. Debate que, desde os anos de 1920, vinha intensificando-se no Colégio 

Pedro II, com as polêmicas discussões travadas entre os catedráticos Euclides Roxo e Joaquim 

Almeida Lisboa, em relação à introdução de uma pedagogia moderna no ensino da matemática 

escolar. 
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Em meio aos debates, emerge entre nós, pela primeira vez, a idéia de formação do 

educador matemático, apesar da questão não ser descrita com esses termos. Em 

substituição ao professor de Matemática, habilitado por sua ciência do conteúdo 

matemático, do engenheiro que virou professor. Por outro lado, Euclides Roxo 

erige-se como um dos primeiros educadores matemáticos de nosso país 

(VALENTE, 2005, p. 86). 

   

O estudo realizado por Oliveira (2009), ao analisar a trajetória da formação do professor 

Ubiratan D’Ambrósio na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 

destaca que, na década de 1950, os cursos magistrais que ele frequentou tinham por finalidade a 

formação do pesquisador “e, como consequência dessa sólida formação em Matemática, acrescida 

de algumas disciplinas de Didática e Psicologia, o estudante poderia ser também professor” (p. 

218).  

Na década de 1960, com a disseminação do Movimento da Matemática Moderna em âmbito 

internacional, o Brasil inaugura um novo patamar na genealogia profissional do professor de 

Matemática. Nesse tempo histórico de nosso pai profissional, amplia-se o número de cursos de 

Licenciatura em Matemática como também o acesso da população ao ensino secundário. Com a 

penetração da Matemática Moderna, a matriz de formação dos professores de Matemática, 

caracterizada pelo modelo “3+1” (três anos de conteúdos específicos e um ano de conteúdo 

pedagógico) prevalece. Entretanto, com a chegada do Movimento da Matemática Moderna (MMM), 

o cenário brasileiro da profissionalização do professor de Matemática sofre grandes alterações a 

partir da proliferação de cursos de treinamento e capacitação oferecidos aos professores em 

exercício. 

O presente estudo constitui uma análise preliminar da formação de professores ao tempo do 

Movimento da Matemática Moderna no Brasil, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, 

momento áureo da disseminação do movimento nas escolas brasileiras. Utiliza como fontes 

históricas a recente produção brasileira, de 2005 a 2010, acerca da história do MMM, especialmente 

teses, dissertações e publicações de Anais de Congressos e dos Seminários Temáticos realizados 

pelo GHEMAT
41

. 

                                                           
41

 O levantamento e a seleção inicial de informações acerca da Formação de Professores no período do MMM contou 

com a colaboração das colegas do Rio Grande do Sul, Mônica Bertoni dos Santos e Maria Aparecida Hilzendeger e das 

alunas do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUCPR, Bárbara Diesel Novaes, Elenir Terezinha Paluch 

Soares e Mariliza Simonete Portela. Foram consultadas dissertações e teses que trataram da temática do MMM no 

Brasil no período de 2005 a 2010, além de trabalhos publicados em Anais dos Seminários Temáticos do MMM e 

Congressos de Educação, História da Educação e Educação Matemática, realizados no Brasil no mesmo período. 
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Considerando a amplitude e complexidade que envolve o tema da formação de professores 

desse período, e também o fato de estar imbricado com várias outras temáticas abordadas pelos 

autores dos textos analisados, decidimos pela escolha de quatro categorias, que emergiram das 

leituras dos trabalhos selecionados, possibilitando uma primeira aproximação à temática: cursos de 

formação inicial; cursos de capacitação de professores; outras ações de formação; concepções de 

formação.  

 

Formação Inicial dos Professores de Matemática 

 

No início da década de 1960, marco histórico da chegada do MMM no Brasil, o número de 

Faculdades de Filosofia voltadas à formação do professor do ensino secundário era pouco 

expressivo, assim como o número de professores licenciados. A formação de nosso pai profissional 

foi motivo de preocupações de vários professores formadores. Na Primeira Conferência 

Iberoamericana de Educação Matemática realizada em Bogotá, em 1961, um dos conferencistas, o 

matemático brasileiro Omar Catunda, catedrático da Universidade de São Paulo, mostrou um 

quadro crítico da situação do professor de Matemática no Brasil. Alegava o orador que até na 

Universidade de São Paulo (USP), considerada a melhor formadora de cientistas brasileiros, a 

formação de futuros professores não era satisfatória: “seja pela carência de pessoal docente, ou pela 

rigidez da legislação, não conseguimos resolver esse problema” (CATUNDA, In FEHR, 1962, p. 

64). Catunda salientou o perfil do formador de futuros professores brasileiros: “A grande maioria 

dos professores de matemáticas das faculdades de ciências limitam-se a dar aulas expositivas, 

muitas vezes repetindo um livro texto ou apostilas, e suas atividades, fora das aulas, consistem em 

uma ou outra conferência, cursos de especialização etc” (p. 65). Referindo-se à carência de 

profissionais para o ensino secundário, informou que apenas 20% dos professores de Matemática no 

Brasil possuíam formação superior. Lembrou que, por muito tempo, os professores eram 

autorizados por decretos ministeriais a obter registro para lecionar sem uma preparação 

especializada, e que, posteriormente, com o aumento de escolas secundárias, adotou-se no país o 

“exame de suficiência”, porém, muitos dos reprovados ainda mantiveram-se em seus postos. 

Mencionou que nos então concursos de ingressos era facultada a entrada de licenciandos de Física, 

Pedagogia, Ciências Sociais, desde que houvesse em seus programas de formação uma parte 

mínima de ensino de matemática. Segundo o orador, um dos fatores da lastimável situação era a 

falta de valorização da carreira docente, comparada a de outros profissionais da área de exatas. Com 

um salário precário, o professor de Matemática ainda enfrentava uma jornada de dez horas diárias 

de aulas, além do tempo despendido com a preparação de lições, correção de provas, reuniões etc. 
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Alegava que esse quadro sombrio só poderia ser resolvido em longo prazo e que uma das soluções 

seria incentivar a pesquisa entre os matemáticos professores. 

Na Segunda Conferência Iberoamericana, realizada em Lima, Peru, em 1966, Sangiorgi 

afirmava que em 1962, no Brasil, havia apenas 13 Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, com 

Departamentos de Matemática e que, em 1965, esse número havia aumentado para 46. Informava 

também que dos professores do ensino secundário, em 1962, 22% possuíam formação superior e, 

em 1965, esse percentual subira para 47%. A maioria das faculdades estava concentrada no Estado 

de São Paulo que contava, em 1966, com 6.276 professores de Matemática, sendo que 63% possuía 

grau universitário (Sangiorgi, In FEHR, 1969, p. 78). Também na Segunda Conferência, realizada 

cinco anos após o encontro de Bogotá, a professora Martha de Souza Dantas, da Universidade 

Federal da Bahia, abordando o tema “O treinamento de professores no Brasil” explicava que a 

finalidade dos treinamentos ofertados aos professores do ensino secundário pelas universidades era 

propiciar-lhes métodos modernos. A oradora lembrou que em 1959, no terceiro Congresso 

Brasileiro do Ensino da Matemática: 

 

[...] ouviram-se críticas severas à educação matemática dada nas faculdades de 

filosofia − mesmo nas melhores − e entre as conclusões do congresso incluímos um 

pedido ao Ministério da Educação e Cultura para que se estudasse uma nova 

estruturação dos cursos de matemática nas faculdades de filosofia. Foi feito 

também um pedido que estas faculdades incluíssem em seus currículos um estudo 

de matemática moderna para os professores secundários. [...] Por volta do terceiro 

Congresso Nacional havíamos tomado conhecimento da situação do ensino de 

matemática no Brasil, e uma avaliação das condições da equipe de ensino revelou 

que estávamos completamente atrasados (DANTAS, In FEHR, 1969, p.168). 

 

Criticando a Lei 4024/61, já em vigor nessa época, Dantas alegava que tal legislação não 

estimulava o professor do secundário a buscar especialização. Lembrava que enquanto a educação 

de professores continuava problemática no Brasil, havia uma insistência nacional e internacional 

por uma instrução que preparasse melhor os jovens para as exigências do amanhã. Além de 

complexo, a oradora considerava problemático preparar os professores para ensinar matemática 

moderna. Dizia que: “em alguns casos seria necessário corrigir inconveniências; na maioria deles, 

fornecer uma educação especial; em outros, preencher um vácuo absoluto” (Dantas, 1966, apud 

Fehr, 1969, p. 168). 

Prosseguindo em seu discurso, Dantas mencionou experiências concretas em andamento no 

Brasil, como os cursos realizados em São Paulo pelo GEEM (Grupo de Estudos do Ensino da 
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Matemática), as ações desencadeadas pelo Centro de Pesquisa e Orientação Educacional (CPOE) no 

Rio Grande do Sul, os cursos promovidos no Rio de Janeiro com o apoio do Ministério da 

Educação e Cultura, e os desenvolvidos a partir de 1964 na Bahia, patrocinados pela 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).  Destacou Centros de Ensino de 

Ciências, criados pelo Ministério da Educação e Cultura e voltados ao treinamento de professores 

nos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Guanabara, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia. 

Mencionou, também, cursos realizados no Ceará e na Paraíba, informando que o programa desses 

cursos, com duração de um mês, abordava tópicos da teoria dos conjuntos, lógica matemática, 

probabilidade, álgebra moderna e álgebra linear. Observou, ainda, que alguns desses cursos 

incluíam estudos dirigidos e exames de aptidão. Concluindo seu discurso, a oradora ponderou que, 

dada a ausência de um plano uniforme para preparação dos professores secundários, “há uma 

compreensão tácita sobre como deveria ser realizado este trabalho e há mais ou menos uma 

educação básica comum” (p. 172). Ao finalizar, acrescentou: 

 

A maioria dos nossos professores precisa, acima de tudo, sobrepujar as deficiências 

de sua educação; isto é, aprender a raciocinar bem, abstrair e generalizar e, 

portanto, poder receber novas informações. [...] é necessário tomar muito cuidado 

na preparação de tudo que será apresentado ao professor, já que uma instrução 

abstrata demais pode a qualquer momento desencorajá-lo definitivamente (p. 173).  

 

Investigando as práticas de apropriação da Matemática Moderna levadas a efeito em um 

curso de Licenciatura em Matemática do Estado do Paraná, Soares (2008) descreve como a 

disciplina Fundamentos da Matemática Elementar introduziu a Matemática Moderna no programa 

de formação ofertado aos licenciandos. A pesquisa destaca que os conteúdos estudados pelos alunos 

eram semelhantes aos recomendados para o ensino secundário das escolas brasileiras. Mostra 

também que a finalidade real da referida disciplina não foi aprofundar conhecimentos matemáticos, 

sobretudo, suprir as necessidades técnico-profissionais dos alunos que naquele momento já 

ministravam aulas de Matemática no ensino secundário. Estabelecendo uma ponte entre o que 

aprendiam e o que ensinavam, o curso proporcionou aos alunos-professores o conhecimento da 

Teoria de Conjuntos, eixo central da Matemática Moderna. A autora sublinha que o curso, “ao 

atender as necessidades imediatas dos alunos, cumpriu uma finalidade histórica das licenciaturas, a 

de, naquele momento, preparar tecnicamente o professor de Matemática para atuar no ensino de 1º e 

2º Graus” (p. 120).  O estudo constata que, na década de 1970, a formação de professores ofertada 

pelo referido curso foi fortemente marcada pela concepção que permeava a política educacional do 
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período, que enfatizava treinamentos em tarefas específicas. Orientada pela racionalidade 

instrumental vigente no contexto educacional da época, a formação contemplou a aquisição da 

habilidade técnico-profissional requerida para o exercício do magistério. 

Segundo Soares (2008), as indicações oficiais em vigência no período do MMM, tais como 

a lei que fornecia as diretrizes para a educação brasileira, Lei 4024/61, o Parecer nº. 292/62 do 

Conselho Federal de Educação, a Lei 5540/68, da reforma universitária, e a Lei 5692/71, 

representam indícios de que “nesse período foram instituídas as matrizes de formação do professor 

de ensino secundário, inclusive do licenciado em Matemática, apontando a reduzida atenção à 

formação pedagógica daqueles que conduziam, em sala de aula, a aprendizagem dos educandos 

brasileiros” (p. 48). 

O Parecer nº. 292/62, do Conselho Federal de Educação estabelecia que os currículos 

mínimos dos cursos de licenciatura compreenderiam as matérias fixadas para o bacharelado, 

convenientemente ajustadas em sua amplitude, e os estudos profissionais que habilitassem ao 

exercício do magistério nos estabelecimentos de ensino médio. Partia do princípio de que o ‘que 

ensinar’ preexistiria ao ‘como ensinar’, mas que a formação do licenciando deveria incluir, além da 

parte de conteúdo fixada no currículo de cada curso, estudos que o familiarizassem com os dois 

aspectos imediatos da situação docente: o aluno e o método. Para isso, prescrevia matérias 

pedagógicas de caráter obrigatório, como a Psicologia da Educação, incluindo Adolescência e 

Aprendizagem, Didática e Elementos de Administração Escolar, além da Prática de Ensino das 

matérias que seriam objeto de habilitação profissional, sob a forma de estágio supervisionado. 

Lembra o Parecer que a exigência feita pela legislação anterior de um colégio de aplicação, anexo 

às faculdades de Filosofia, que por ser de montagem evidentemente custosa e difícil, não foi 

adiante. Dispõe ainda o Parecer que era preciso entender a licenciatura como um grau apenas 

equivalente ao bacharelado, e não igual a este, acrescido de Didática, como acontece no conhecido 

“3+1” (SOARES, 2008, p. 48). 

Em relação à formação dos professores do curso primário, temos indicações no estudo de 

Portela (2009) de que as então Escolas Normais também introduziram a Matemática Moderna em 

seus currículos, como foi o caso do Instituto de Educação do Estado do Paraná, que contemplou a 

proposta de Matemática Moderna desenvolvida pelo NEDEM (Núcleo de Estudo e Difusão do 

Ensino de Matemática), grupo que contava, entre seus integrantes, com professoras formadoras de 

normalistas. Essa modernização do currículo das normalistas reflete as decisões políticas do estado 

que também acataram acordos já efetivados pelo governo federal para a renovação dos currículos 

dos cursos de formação. A autora sublinha que o Plano Experimental do Instituto de Educação do 

Paraná, aprovado pelas Câmaras de Ensino Primário e Médio do Conselho Estadual de Educação do 
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Paraná (Parecer 6/65), foi uma iniciativa que buscava propiciar às normalistas a aprendizagem de 

uma linguagem matemática articulada à estrutura mental da criança, a partir da inserção da Teoria 

de Conjuntos. As professoras formadoras, responsáveis pela disciplina Didática daquele 

estabelecimento de formação de professores, difundiram amplamente a Matemática Moderna, 

valendo-se de uma coleção didática destinada às séries iniciais do Ensino de Primeiro Grau, 

elaborada pelo NEDEM. 

Um fato curioso apontado pelo estudo é que na reformulação do Plano Experimental, em 

1972, quando a Escola Normal perde seu status de curso e passa a ser uma Habilitação para o 

Magistério, há uma ampliação das disciplinas pedagógicas, uma diminuição da carga horária da 

disciplina Matemática no 2º ano e a supressão dessa disciplina no 3º ano do referido curso. As 

disciplinas pedagógicas passam a ocupar, portanto, mais tempo e atenção no currículo do curso, em 

detrimento das disciplinas de formação geral. A justificativa para essa mudança era que os futuros 

professores deveriam preocupar-se com o desenvolvimento das estruturas mentais da criança 

segundo a teoria psicogenética de Piaget. 

Dentre as ações de formação inicial de professores de Matemática na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), destacam-se os cursos de formação de professores do Programa de 

Expansão e Melhoria do Ensino Médio (PREMEM), a disciplina de Matemática do Ciclo Básico e a 

assessoria à elaboração das Diretrizes Curriculares para o ensino de 2º grau da Secretaria de 

Educação, em 1976 (Búrigo; Fischer; Santos, 2008). De acordo com as autoras, os cursos do 

PREMEM eram licenciaturas de curta duração (1600 horas) realizadas em regime intensivo, em 

convênio das universidades com os sistemas estaduais de ensino. Nas primeiras edições dos cursos 

de Matemática do PREMEM em Porto Alegre, entre 1970 e 1972, foi seguida a orientação nacional 

de formação através da coleção Matemática Moderna de Papy (1968). Atuavam no curso do 

PREMEM professores recentemente egressos do curso de Licenciatura, que tinham sua formação já 

influenciada pelos cursos de Álgebra Moderna, por discussões sobre a fundamentação axiomática 

das Geometrias e por uma busca permanente do rigor. 

O Ciclo Básico da UFRGS vigorou entre 1972 e 1973 como um componente da reforma 

universitária deflagrada a partir de 1968. Uma das funções seria a de promover a articulação entre o 

ensino médio e o superior, oferecendo uma formação considerada básica para todos os ingressantes. 

Exemplo disso foi a oferta da disciplina de Introdução ao Pensamento Matemático, coordenada pela 

professora Martha Menezes, que refletia as influências da Matemática Moderna, incluindo 

elementos da Teoria dos Conjuntos, uma iniciação à Lógica Matemática e noções de Probabilidade. 

Segundo entrevista concedida por Cury a Búrigo (Cury, 2007), as repercussões do Ciclo Básico 

foram notáveis porque este curso, além de atingir estudantes e candidatos a todos os cursos, 
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mobilizou um número expressivo de professores que se reuniam semanalmente para discutir 

apostilas, provas e o andamento das aulas. 

 

Cursos de Capacitação para Professores de Matemática 

 

No auge do MMM, os termos em voga para a formação de professores em serviço eram 

“treinamento” e “reciclagem”, “capacitação”. A área da educação foi marcada, nesse período, por 

uma avalanche de treinamentos e reciclagem, período em que os professores das grandes redes 

estaduais e municipais de ensino eram convocados a participar de cursos rápidos, em geral, 

promovidos pelas secretarias de educação e orientados pela aura tecnicista da Lei 5692/71 que 

naquele momento impregnava as práticas pedagógicas com o princípio da racionalidade técnica 

transformando-as num tarefeirismo alienante. 

No termo “treinamento”, o sentido principal era a modelagem do comportamento 

profissional, uma forma de reiterar um processo já em curso na década de 1950 por renomados 

autores de livros didáticos em termos de valorização da cultura profissional dos professores de 

Matemática. 

A terminologia “reciclagem” utilizada para a formação de professores, também buscava 

revalorizar a cultura profissional, reaproveitando e ao mesmo tempo complementando a formação 

inicial dos professores do ensino primário, tendo em vista adaptá-la aos progressos industriais, 

científicos, pedagógicos etc. 

O estudo de Lima (2006), que teve como objeto os cursos de formação de professores 

secundários realizados pelo Grupo de Estudo do Ensino de Matemática (GEEM), nas décadas de 

1960 e 1970, informa que o primeiro curso relativo à Matemática Moderna no Brasil ocorreu na 

cidade de Santos/SP, em julho de 1961. Foi financiado pela CADES e ministrado pelos professores 

George Springer, Osvaldo Sangiorgi e Luiz Henrique Jacy Monteiro. Em seguida, Osvaldo 

Sangiorgi organizou o “Curso de Especialização em Matemática para Professores Secundários”, na 

Universidade Mackenzie, e que também contou com a presença do Professor George Springer, da 

Universidade de Kansas, Estados Unidos, Osvaldo Sangiorgi, Jacy Monteiro, Ruy Madsen Barbosa 

e Alésio Caroli. Dentre os participantes estavam reconhecidas professoras de Matemática da cidade 

de São Paulo como Renate Watanabe, Lucilia Bechara, Manhucia Liberman e Anna Franchi. Após 

esses cursos, foi fundado o GEEM que, desde o início, contou com apoio financeiro da Secretaria 

do Estado de São Paulo, garantindo, segundo Lima (2006), recursos para suas atividades, inclusive 

bolsas de estudo para os docentes. Os cursos oficiais oferecidos aos professores secundários, pelo 

GEEM, segundo a autora, tinham a finalidade de introduzir novos conceitos e renovar a linguagem 
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matemática disseminada pelo MMM. Tratava-se de um projeto de formação de professores 

envolvendo cursos, conferências, boletins que visavam garantir a apropriação do ideário do MMM. 

Lima lembra que Sangiorgi havia declarado, no seu artigo “A renovação da Matemática”, de 1971, 

que em meados de 1966,  

 

o Movimento estava definitivamente lançado; os professores de matemática do 

secundário deviam ceder à pressão: por bem ou por mal, precisavam lecionar 

Matemática Moderna. Mas, este imperativo imposto pelas circunstâncias não podia 

eliminar o fato de não estarem eles, em absoluto, preparados para a tarefa. A 

transformação apanhou-os desprevenidos (SANGIORGI, apud LIMA, 2006, p. 

52). 

 

Os cursos realizados pelo GEEM, segundo a autora, não tinham a intenção de substituir uma 

graduação em Matemática, mas de reafirmar conceitos teóricos utilizados no ensino secundário. Os 

cursos eram ofertados pelo GEEM nos meses de janeiro ou fevereiro e julho. Os professores que 

ministravam esses cursos eram integrantes do GEEM, que organizavam os tópicos e os submetiam à 

aprovação do grupo. Os participantes eram professores efetivos da rede estadual de São Paulo, a 

maioria professores da capital, sendo que muitos deles, mesmo graduados, buscavam os cursos para 

se aperfeiçoarem e/ou aprenderem pela primeira vez tais conteúdos (LIMA, 2006, p. 60). 

Os cursos eram divididos em estágios. No primeiro estágio eram oferecidas disciplinas 

voltadas à formação matemática dos professores-alunos, como Teoria dos Conjuntos, Lógica 

Matemática e Práticas Modernas, direcionadas à execução de aulas dos participantes nas escolas 

onde lecionavam. No segundo estágio, as disciplinas Álgebra Moderna I, Vetores e Geometria 

Analítica, Probabilidades direcionavam-se à renovação da linguagem matemática. O terceiro estágio 

também proporcionava uma formação matemática em relação às disciplinas Topologia, Álgebra 

Moderna II, Programação Linear e Seminário de Ensino. Em suma, os cursos consistiam em 

“treinar” os participantes para ministrarem aulas de Matemática Moderna. 

Para Irineu Bicudo, professor responsável pelas disciplinas Topologia, Álgebra Moderna II e 

Seminário de Ensino, o sentido dos cursos era a formação matemática dos participantes: “Os cursos 

que ministrei sempre foram nesse sentido. Não esperava que fossem aplicados em sala de aula” 

(Bicudo apud LIMA, 2006, p. 67).  

Os cursos, realizados pelo GEEM, entre 1963 e 1971, deram uma atenção especial aos 

conceitos matemáticos e pouca atenção à didática e aos processos de ensino e aprendizagem, 

conforme indica o estudo de Lima (2006).  
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Para a autora:  

[...] na prática da sala de aula, os professores-alunos, ao tentar resolver exercícios 

propostos nos livros didáticos da época, diferentes dos solucionados nos cursos e 

nas apostilas distribuídas pelo GEEM, apresentavam-se inseguros e cheios de 

dúvidas relacionadas aos conceitos da Matemática Moderna e de como ministrá-

los. Contudo, percebe-se uma carência de preocupação, por parte do GEEM, com a 

didática no ensino dos conteúdos da Matemática Moderna, um fator que poderia ter 

sido considerado naquele momento (LIMA, 2006, p. 118). 

 

Além dos ofertados em São Paulo, o GEEM ministrou cursos e proferiu palestras em outras 

localidades brasileiras, com divulgação nos noticiários locais. Também dirigiu o curso Matemática 

Moderna transmitido pela televisão, em julho de 1964, com orientações semelhantes aos cursos 

presenciais. 

O artigo de Brito e Gutierre (2007) informa que “em 1962 foi firmado o primeiro convênio 

entre MEC/SUDENE/USAID e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Rio Grande do 

Norte, com a criação do Serviço Colaborativo de Educação, cuja direção ficou a cargo do secretário 

da educação do RN, Francisco Calazans Fernandes” (p. 2). Para tanto, foram desencadeadas 

diversas ações, dentre elas, a seleção de candidatos para realizarem treinamentos em outros estados 

da federação e no estrangeiro, para atuarem como formadores de professores nos programas de 

treinamento e aperfeiçoamento que seriam ofertados no Brasil. Segundo as autoras, previam-se 

bolsas de estudos tanto para os treinamentos realizados no Brasil como no estrangeiro. 

O estudo de Novaes (2007) faz referência a essas ações de formação quando destaca que a 

Escola Técnica Federal do Paraná (ETFPR) enviou professores para fazerem treinamento nos 

Estados Unidos, através de convênios estabelecidos pelo CBAI (Comissão Brasileira Americana de 

Aprendizagem Industrial). 

O artigo de Brito e Gutierre (2007) informa ainda que, “em 1966, foi firmado outro 

convênio da SUDENE/USAID, agora com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que 

previa o pagamento de dois professores visitantes para ministrarem cursos de Análise Matemática e 

de Álgebra Moderna para os professores do recém-criado Instituto de Matemática (IMURN); 

pagamento de oito alunos-bolsistas que teriam algumas tarefas docentes no ‘Curso de Iniciação à 

Matemática’, em que se pretendia ensinar matemática moderna para os alunos secundaristas 

interessados em ingressar em cursos da UFRN, e a compra de material bibliográfico” (p.5). 

O Centro de Ciências da Bahia (CECIBA) foi criado no ano de 1965 e funcionou nas 

dependências da Universidade Federal da Bahia (UFBA) até 1969. A Seção Científica de 
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Matemática (SCM) teve a coordenação de Martha Dantas. Levando em conta as contribuições da 

equipe do CECIBA, os trabalhos realizados na Bahia confirmam que, essa equipe era formada por 

professores do ensino secundário (atual ensino fundamental e médio) que, desde 1960, participaram 

de cursos, seminários e palestras realizadas no Instituto de Matemática e Física da Universidade da 

Bahia, sendo que alguns deles tornaram-se professores nesse Instituto. Além de realizar cursos de 

aperfeiçoamento para professores, essa equipe organizou estágios para professores de ensino 

secundário. O processo de formação continuada do CECIBA se dava em diferentes frentes: cursos 

regulares; cursos intensivos, realizados nos períodos de férias; estágios com professores do ensino 

secundário da rede pública. Nesse período, alguns integrantes da equipe realizaram viagens 

nacionais e internacionais para observar como era praticado e organizado o ensino de Matemática 

em outros locais. Constituíam, assim, em agentes locais de recepção e divulgação do MMM.  

(FREIRE; DIAS, 2010).  

Além do processo de formação, as atividades do CECIBA possibilitavam a preparação 

desses professores para a orientação de programas de aperfeiçoamento e para assumir o trabalho 

com classes-piloto, realizando experimentações de novos métodos e currículos (FREIRE, 2009). 

Outro aspecto a ser considerado, é a dedicação dessa equipe à redação de textos para a implantação 

do MMM na Bahia e ainda à publicação de livros didáticos para o ensino fundamental. 

Em 1966, o Centro de Ensino de Ciências do Nordeste (CECINE) ofertava o curso de verão, 

nos meses de janeiro e fevereiro, em Salvador, que tinha por objetivo “o aperfeiçoamento do ensino 

de Matemática no Curso Secundário, mediante o treinamento de Professores em programa especial, 

e através do intercambio profissional e cultural entre os participantes” (CECINE, 1965, p. 2, apud 

BRITO e GUTIERRE, 2007, p.6). O mesmo curso de Matemática Moderna, segundo as autoras, foi 

ofertado em Recife, entre 1967 e 1968. Esse curso também foi realizado em Natal no ano de 1969, 

envolvendo também professores do ensino secundário do interior do Estado do Rio Grande do 

Norte. Em 1971, conforme indicam as autoras, o convênio SUDENE/USAID/SEECRN promoveu 

curso para professores das Escolas Normais do Estado, com o objetivo de contribuir para a 

reformulação curricular das diferentes disciplinas. 

Investigando o tratamento dado pela imprensa ao MMM no Brasil, principalmente, pelos 

jornais paulistas do período de 1960 a 1980, o estudo de Nakashima (2007), buscando compreender 

as ideias que circulavam acerca da Matemática Moderna, localiza, nas 383 publicações que 

analisou, menções aos cursos e palestras promovidos pelo GEEM, sendo a maioria, encontradas no 

Jornal “Folha de São Paulo” que divulgou 153 notícias sobre cursos de formação de professores e 

38 notícias de palestras e conferências sobre a Matemática Moderna. O estudo aponta que a 

divulgação de notícias de atividades que favoreciam o crescimento econômico do país foi ao 
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encontro dos interesses da ditadura militar, minimizando, com isto, os desgastes causados pelo 

autoritarismo. 

 

Percebemos que a Matemática era vista como ciência neutra, sem influências 

‘externas’, que não colocava em risco a estabilidade visada pelo governo. Esse fato 

pode ter facilitado a divulgação de novidades, nos jornais, sobre essa ciência. É 

notória a divulgação das ‘Feiras de Ciência’ e as atividades do GEEM, 

principalmente os cursos de aperfeiçoamento de professores primários e 

secundários (NAKASHIMA, 2007, p. 140). 

 

O estudo conclui que a imprensa escrita apoiou o MMM, principalmente na década de 1960, 

e que os noticiários sobre cursos de aperfeiçoamento podem ter influenciado professores em relação 

ao ideário do MMM. O autor constata que houve uma “dupla contribuição entre o MMM e a 

imprensa”: o fato de a matemática ser considerada uma ciência neutra, sem censura, possibilitou 

que as notícias do MMM ganhassem espaço na imprensa do período, o que contribuiu para que os 

representantes do Movimento propagassem o ideário da Matemática Moderna. 

No Rio Grande do Sul, a partir de 1964, universidades e grupos, tais como o Centro de 

Pesquisa e Orientação Educacionais (CPOE) e a Associação dos Professores e Pesquisadores da 

Matemática do Rio Grande do Sul, organizaram palestras e cursos para professores primários e 

secundários, ministrados por professores gaúchos e envolvendo temas relacionados à Matemática 

Moderna. Em Porto Alegre, eram realizadas também sessões de estudos no Colégio Estadual Júlio 

de Castilhos, no CPOE e na Faculdade de Ciências da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS). Outra contribuição para a formação dos professores de Matemática no 

estado foi a vinda, em 1965, da professora Lucienne Félix a Porto Alegre. 

Essas experiências de formação de professores também estavam presentes no Colégio de 

Aplicação da UFRGS, em que a professora Martha Menezes orientava um processo de renovação 

curricular. Também na Escola Normal Paulo da Gama, em Porto Alegre, foi realizada, a partir de 

1965, uma experiência com a Matemática Moderna.  Destaca-se também nesse período o trabalho 

desenvolvido pela professora Esther Grossi com classes experimentais no Colégio Pio XII, outra 

escola de Porto Alegre. Além dessa experiência, a referida professora foi convidada, a partir de 

1966, a ministrar cursos de Matemática Moderna para os professores do Instituto de Educação 

General Flores da Cunha, também em Porto Alegre, os quais se estenderam para professores de 

outras escolas do Estado do Rio Grande do Sul. 
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O Grupo de Estudos sobre o Ensino da Matemática de Porto Alegre (GEEMPA) criado em 

1970 por um grupo liderado pela professora Esther Grossi, realizou, especialmente até 1983, 

importantes atividades de formação de professores, de pesquisa e de divulgação do ensino da 

Matemática. Há que se destacar a singularidade dessas ações de formação, em termos da 

metodologia contemplada nos cursos ministrados pelo grupo. Um aspecto que vale ser mencionado 

é a participação dos representantes do GEEMPA em eventos nacionais e internacionais, 

socializando suas experiências e apropriando-se de propostas elaboradas em outros países. 

 Búrigo; Fischer e Santos (2008) observam que entre 1970 e 1983, período em que o 

GEEMPA esteve voltado mais especificamente às questões do ensino e aprendizagem da 

Matemática, os professores que participavam do grupo discutiam entre si experiências de sala de 

aula e refletiam sobre suas próprias práticas junto às classes experimentais. Conforme depoimento 

concedido a Fischer e Cavasotto, uma das participantes comenta como se dava a preparação e o 

acompanhamento do trabalho desenvolvido:  

 

O trabalho era organizado assim: nós recebíamos orientação da Esther, em grupos, 

e aplicávamos as atividades, os jogos, todo o material era elaborado, estudado e 

tínhamos, uma vez por semana, uma colega que fazia uma espécie de supervisão, 

assistia às aulas nas classes-piloto e algumas vezes também interagia com os 

professores e com os alunos. Depois, nas reuniões seguintes, avaliávamos o 

trabalho do professor, o trabalho das crianças, a metodologia. Eu considero um 

trabalho de muita responsabilidade. Na época, era. Acho que nos empenhávamos 

para fazer o melhor, tínhamos desejo de crescer, de fazer um bom trabalho e, 

sobretudo, envolver as crianças, que, acho, foi algo que realmente se conseguiu 

(LEITE, 2005). 

 

A Metodologia dos Cursos de Capacitação  

 

Relativamente aos cursos ofertados pelo GEEM, as aulas dadas foram consideradas 

tradicionais pelo professor Bicudo que alegava que os ministrantes utilizavam lousa e giz e “os 

professores-alunos resolviam exercícios em sala e tinham como tarefa, outros exercícios para serem 

solucionados individualmente e que deveriam ser entregues em datas pré-fixadas” (LIMA, 2006, p. 

70). 

Sobre a metodologia utilizada pelos formadores, Lima (2006) observa que se tratava de uma 

formação técnica, de treinamentos de algoritmos que os professores reproduziam com   os alunos. 

Com isso, apresentavam “uma matemática formal, fragmentada e desligada do contexto de 
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produção, fundamentada nos modelos internacionais elaborados durante o Movimento em outros 

países, não considerando a realidade brasileira” (p.118). Segundo a autora, faltou a introdução de 

uma Matemática com significado. Baseando-se numa racionalidade técnica, os cursos partiam da 

concepção de que a ciência matemática era, por si só, condição necessária e suficiente para ser 

professor, secundarizando o papel da didática no processo de ensino e aprendizagem. 

Já entre os traços que marcaram a ação do GEEMPA, devem ser destacados: a ênfase nos 

aspectos metodológicos da renovação do ensino; a preocupação com o ensino primário e a pesquisa 

como critério de validação das propostas de modernização. 

 A preocupação com as metodologias é atestada em artigo de Esther Grossi (1972), uma das 

fundadoras e primeira presidente do GEEMPA: 

 

Não é razoável que se ignore o estágio atual da matemática e se continue ensinando 

o mesmo que nossos pais aprenderam; além do que, isto não terá utilidade no 

futuro. Porém, um outro aspecto importantíssimo da reforma do ensino da 

matemática é o que diz respeito a métodos e técnicas, ou seja, à maneira de ensinar. 

Nisto, a revolução deve ser ainda mais violenta. Não tem mais sentido que o aluno 

tão somente memorize o que o professor lhe dá mastigado. Ele precisa descobrir e 

construir conceitos. Para tanto, todo um mundo de modificações precisam ser 

introduzidas nas nossas salas de aula, respeitando as fases do processo de 

aprendizagem que a psico-pedagogia vem trazendo à luz, nos últimos tempos 

(GROSSI, 1972). 

 

A pesquisa de Fischer (2006) aponta que a trajetória do GEEMPA foi marcada pela 

influência dos estudos piagetianos e das contribuições do professor Zoltan Paul Dienes, que 

preconizava o estudo da Didática da Matemática e o espaço da sala de aula como um laboratório de 

investigação. Nesse sentido, assim manifesta-se a professora Esther Grossi (2005): 

 

Dienes criava atividades relativas a aspectos importantes da matemática, fora dos 

programas oficiais, mas o que era surpreendente na sua visão era a capacidade de 

utilizar complexas estruturas matemáticas com alunos muito jovens e obter um 

grau muito grande de resultados positivos (p. 13). 

 

A professora Esther complementa, ainda: “Dienes repetia a maneira convencional de 

desenvolver a aprendizagem da matemática, tendo como fim das referidas aprendizagens a 
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formalização axiomática e o apoio na lógica dos conteúdos ensinados” (2005, p. 14), salientando o 

destaque dado à construção dos conceitos matemáticos. 

O professor Nubem Medeiros, em entrevista concedida a Búrigo, Fischer e Santos (2007), 

destaca a busca de outras referências feitas pelo Grupo, como George Papy, Tamás Varga e 

Maurice Glaymann: “não estávamos apenas estudando Dienes; ele era o pensamento mais forte 

dentro do GEEMPA, mas paralelamente a isso, trazíamos outros professores de Matemática” 

(Medeiros, 2007).  

Villela (2009) observa que estudos sobre o MMM, anteriores a 2005, como os de Beatriz 

D’Ambrósio, de 1987, e de Flávia Soares, de 2001, apontam que as ideias de Papy foram 

divulgadas no Rio de Janeiro por D. Irineu Penna, no Colégio de São Bento e pelo professor Arago 

de Carvalho Backx, no Colégio Estadual André Maurois
42

 (que então pertencia ao Estado da 

Guanabara), no Centro Educacional de Niterói e em palestras e cursos realizados pelo Grupo de 

Estudos de Matemática do Estado da Guanabara (GEMEG), por ele criado em 1970. 

No Rio Grande do Sul, entre as décadas de 1960 e 1980, o Instituto de Educação General 

Flores da Cunha de Porto Alegre divulgou as ideias do MMM, promovendo cursos de atualização 

destinados a professores de Matemática dos diferentes níveis de ensino e, em especial, a professores 

das séries iniciais do então chamado 1º Grau (SANTOS, 2009). 

O Instituto de Educação, como destaca Santos (2009) abrigava um Laboratório de 

Matemática, cuja equipe de professores dedicava-se, além da produção de materiais didáticos, a 

estudos de Matemática e de Metodologias para o Ensino de Matemática e à atualização de 

professores, muitas vezes apoiando a Secretaria de Educação do Estado nesta tarefa. Tais cursos 

tiveram seu início nos anos 1965 pela iniciativa de Odila Barros Xavier, coordenadora do 

Laboratório de Matemática do Instituto, e contaram com a orientação da professora Esther Pillar 

Grossi, especialmente convidada para organizá-los e ministrá-los. 

Vale lembrar que, no Rio Grande do Sul, o MMM seguiu uma dinâmica própria, mesmo que 

influenciada pela experiência de outras regiões do país, especialmente São Paulo. As ações que 

caracterizam tal dinâmica privilegiaram a preocupação com a aprendizagem dos alunos, marcadas 

pela influência que tiveram dos estudos de Piaget e Dienes, entre outros. Nesse sentido, pode-se 

dizer que a preparação dos professores para trabalharem com a Matemática Moderna nesse Estado 

privilegiou a preocupação com o conhecimento pedagógico relacionado ao conteúdo. 

Como se registrou, tiveram papel importante as ações de formação de professores 

desenvolvidas pelo GEEMPA e por escolas da capital, com destaque ao Instituto de Educação e seu 

                                                           
42

 Os professores desse colégio, em fins de 1967, tiveram um primeiro curso sobre a MMM, ministrado pela então 

coordenadora de Matemática, Professora Maria Laura Mouzinho Leite Lopes (VILLELA, 2009, p. 73). 
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Laboratório de Matemática. Contudo, tais iniciativas de renovação do ensino segundo a Matemática 

Moderna tiveram, também, a importante contribuição das universidades locais, em especial, a 

UFRGS, que participou ativamente na difusão de novas propostas, conferindo legitimidade 

acadêmica a diversas iniciativas (Búrigo; Fischer; Santos, 2008). 

 

Outras Ações de Formação para os professores de Matemática 

 

Além das coleções de livros didáticos, o GEEM publicou Guias com orientações 

pedagógicas do ensino da Matemática Moderna, destinadas aos professores. De modo particular, o 

“Guia para uso dos professores” que acompanhou a primeira coleção de livros destinada ao curso 

ginasial, apresentava para cada item dos Assuntos Mínimos eram elencadas sugestões para as ações 

prioritárias a serem consideradas na execução do novo programa. Essas sugestões indicavam as 

prioridades, a importância, os porquês dos tratamentos que sugeria ao ensino de determinados 

conteúdos. Em suas observações pedagógicas, Sangiorgi raras vezes sugeriu uso de recursos 

didáticos e técnicas de ensino, no entanto, seu livro moderno apresentava nítidas marcas da 

tecnologia didática que penetrava nas escolas. A teoria, explicitada tanto no livro quanto no guia, 

sugeria ao professor que o importante era conhecer a nova organização da Matemática, cabendo, a 

ele, portanto, tomar decisões pedagógicas para operacionalizar a nova proposta. Numa declaração 

disse: 

 

Um estudo sério sobre o que de Matemática deve ser ensinado aos moços, 

necessariamente deve levar em consideração não só a psicologia do jovem, as 

observações modernas de ordem pedagógica, mas também, e cuidadosamente, a 

própria natureza da ciência a se ensinar (SANGIORGI, 1962, p.1).  

 

Sua preocupação maior era com as operações, as propriedades, com as estruturas, com a 

nova linguagem matemática. Modernizar a Matemática seria imprimir uma nova linguagem à 

estrutura interna do programa. Seu conceito de modernização é bem visível na declaração: 

 

Aliás, o nome Matemática Moderna apresenta-se, a rigor, indevidamente, pois, na 

realidade não se objetiva ensinar um programa completamente diferente daqueles 

tradicionalmente conhecidos. O que se deseja essencialmente com Modernos 

programas de Matemática (e esta seria a expressão mais aconselhada, é modernizar 

a linguagem dos assuntos considerados imprescindíveis na formação do jovem 
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estudante usando os conceitos de conjuntos e de estruturas (SANGIORGI, 1962, p. 

2). 

 

A intervenção pedagógica de Sangiorgi foi predominantemente buscada na Matemática. Sua 

ferramenta didática preferida parece ter sido forjada muito mais no campo da ciência matemática do 

que nos campos da Psicologia ou da Educação.  

Paralelamente aos cursos ministrados pelo Instituto de Educação, em Porto Alegre, foram 

criadas classes experimentais orientadas pela professora Esther Grossi. As atividades das classes 

experimentais caracterizavam-se por ser um trabalho de equipe, a partir do qual, muitos materiais 

didáticos eram produzidos e utilizados nos referidos cursos destinados aos professores (Santos, 

2009). 

Em fins de 1973, o GEEMPA já havia organizado a construção de uma proposta didática 

para o ensino da Matemática nas oito séries de ensino de primeiro grau, através da sua participação 

num projeto de pesquisa transcultural que reuniu investigadores de países como Canadá, Estados 

Unidos, Hungria, além do Brasil. A identidade do GEEMPA com as propostas de Zoltan Dienes, 

que veio a Porto Alegre em 1972, é que motivou a organização da experiência com classes-piloto, 

experiência essa alinhada com a preocupação “de que, para renovar o ensino-aprendizagem da 

matemática são necessárias duas mudanças básicas: mudança de conteúdo e mudança de 

metodologia” conforme se encontra registrado no documento “VISÃO GERAL DAS 

ATIVIDADES” (1973, p. 4), do acervo do GEEMPA. 

Nesse projeto, foram oito classes selecionadas, entre diferentes estabelecimentos de ensino, 

sete delas em Porto Alegre e uma em Novo Hamburgo, cidade próxima à capital. Os professores 

foram escolhidos dentre aqueles que já haviam participado de ações de capacitação do GEEMPA. 

Em tais classes “foi posta em prática uma metodologia com atividades diversificadas, a partir de um 

ambiente rico de situações de aprendizagem” (VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES, p. 4), 

seguindo as seis etapas do processo de aprendizagem do professor Dienes: jogo livre, jogos 

estruturados por regras, comparação dos jogos, representação gráfica da comparação, descrição da 

representação por uma linguagem e a axiomatização (Dienes, 1972). 

 

Concepções de Formação 

 

Lima (2006, p. 54) afirma que a concepção de formação de professores, naquele momento, 

estava condicionada a treinamentos de conteúdos, como indica o depoimento de um dos 

entrevistados, Professor Barbosa, ao destacar o papel disciplinador do curso: “O professor ia para o 
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quadro, para frente e ia comentando de maneira que eles tivessem uma explicação matemática para 

cada coisa para depois transformar aquela explicação em aula para seus alunos”. 

Novaes (2007) ao referir-se ao caráter conservador dos conteúdos propostos na disciplina 

Matemática dos cursos técnicos da ETFPR, nas décadas de 1960 e 1970, assinala que: 

 

[...] as permanências das práticas de ensino podem ser atribuídas à baixa taxa de 

renovação do quadro de professores de matemática. Além disso, os professores 

contratados, na sua grande maioria, eram recém-formados ou ainda alunos dos 

cursos de Matemática, portanto, destituídos de autoridade e prestígio para quebrar 

certas práticas inculcadas na instituição, como por exemplo a forte tradição no 

planejamento e introduzir idéias novas ( p. 119).  

 

A autora mostra, ainda, que a resistência dos professores da ETFPR ao MMM possuía 

íntima relação com a cultura escolar consolidada na década de 1960, naquela instituição, cujas 

normas, decisões, usos, obrigações e tempos escolares eram rigidamente estabelecidos e 

centralizados na equipe técnico-administrativa daquele estabelecimento, minando com isso, a 

autonomia dos professores nas decisões didático-pedagógicas. A adoção do sistema de ensino por 

objetivos, como proposto na taxionomia de Bloom, no início de 1970, ampliou, segundo a autora, a 

preocupação com o planejamento e o controle das atividades do professor, por parte da equipe 

técnico-pedagógica e também dos alunos, não deixando espaço para a renovação dos programas. 

 

No início de cada semestre, os alunos recebiam um manual – Aurora – no qual 

constavam todos os objetivos das disciplinas, os critérios da avaliação, técnicas de 

estudo bem como o número de aulas previstas, um dispositivo que ‘pressionava’ o 

professor a cumprir todos os objetivos (NOVAES, 2007, p.120).  

 

O estudo conclui que na ETFPR, os mecanismos de controle colocados em ação pela 

coordenação didática expressavam as fortes relações de poder, impedindo que novas práticas e 

conteúdos alterassem a cultura dominante. Em última instância, o estudo mostra que na ETFPR as 

relações de poder configuravam-se como grande obstáculo às mudanças, em especial à 

implementação da Matemática Moderna, como atestam os raros vestígios encontrados nos 

documentos da instituição, no período investigado. 

Como sinalizaram os discursos da primeira e da segunda Conferência Interamericana de 

Educação Matemática realizadas na década de 1960, respectivamente, na Colômbia e no Peru, o 

quadro da formação de professores era precário no Brasil, especialmente em relação à formação do 
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professor secundário de Matemática. A cautela de Dantas, como já referido, em relação aos cursos 

emergenciais de “treinamento” oferecidos aos professores em serviço, chama a atenção para a 

inexpressiva discussão das questões pedagógicas, fator que aliado à precariedade do sistema 

educacional brasileiro de então, possivelmente colocava em risco, desde o início, o tão arrojado 

intento de modernização do ensino da matemática secundária. 

Nesse sentido, vale lembrar que, diferentemente da concepção fundamentada na 

racionalidade técnica que predominava na política educacional brasileira do período 

desenvolvimentista, as ações de formação desenvolvidas pelo GEEMPA, distanciando-se do 

“treinamento”, articulavam o ensino com a pesquisa, proporcionando aos participantes um profícuo 

diálogo entre a teoria e prática, entre o “tradicional” e o “moderno” presentes no programa da 

matemática escolar. O trabalho realizado por Grossi (1972) com as classes experimentais e 

fundamentado nas idéias de Dienes, ao enfatizar aspectos metodológicos da Matemática Moderna, 

pautou-se por uma nova concepção de formação, como mostram os documentos do GEEMPA.  

 

Sobre a formação de professores em tempos do MMM 

 

Ao que tudo indica, a formação de professores, ao tempo do Movimento da Matemática 

Moderna, caracterizou-se como um momento de transição entre a continuidade da cultura 

profissional dos professores de Matemática do ensino secundário, centrada no domínio dos 

conteúdos matemáticos prescritos pelos programas oficiais (Portarias nº 966, de 2/10/51 e 1045, de 

14/12/51) e priorizada em décadas anteriores pelos formadores, autores de livros didáticos, e a 

ruptura dessa cultura profissional. A partir do MMM, a formação passa a valorizar uma 

profissionalidade centrada no conhecimento da estrutura matemática, na nova linguagem 

matemática, na axiomática, tendo a Teoria dos Conjuntos como elo unificador dos conteúdos 

programáticos. Os “pacotes formativos”, levados a efeito ao tempo do MMM, apesar de seu caráter 

paliativo, ao mesmo tempo em que procuravam suprir lacunas do conhecimento matemático dos 

professores não licenciados, em continuidade à cultura profissional “oficializada”, investiram na 

ruptura desse modelo de formação, passando a privilegiar uma cultura matemática alicerçada em 

uma nova matriz epistemológica, convencionada a partir dos avanços científicos e tecnológicos do 

período pós-guerra, que suscitava uma recomposição do conhecimento matemático do professor. 

Vale ressaltar que essa ruptura, intensificada na década de 1970, momento de disseminação 

em larga escala da Matemática Moderna, não ficou imune à aura tecnicista, que proliferou no 

contexto educacional brasileiro a partir da Lei 5692/71, fator que possivelmente desfavoreceu a 

nova cultura matemática almejada pelo movimento. 
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Perpassados por uma suposta neutralidade, muitos dos “pacotes formativos”, desencadeados 

durante o movimento, parecem ter conduzido a preparação dos professores em serviço por um 

explícito divórcio entre a teoria matemática e a prática educativa, com uma ausência de discussão 

do pressuposto sedimentado na cultura escolar do ensino secundário de que, para ensinar 

matemática, bastava apenas dominar o conteúdo matemático. A insuficiente problematização do 

“como se ensina” e do “para quem se ensina” atesta o lugar secundário que a formação pedagógica, 

tão importante quanto necessária para a modernização da matemática escolar, ocupou em várias das 

ações voltadas à disseminação do movimento no Brasil. 

A urgência assumida tanto pelos cursos ofertados pelo estado (CADES) para suprir a 

ausência de formação acadêmica dos professores iniciantes, face à demanda da expansão das 

escolas secundárias que ocorria naquele período, como os cursos ministrados pelas universidades 

(licenciaturas) e os emergentes cursos de capacitação de professores para ministrar aulas de 

Matemática Moderna, em sua maioria, foram marcados pela lógica da racionalidade instrumental do 

então projeto político de desenvolvimento brasileiro, que definia o perfil do professor como um 

bom técnico de ensino, um facilitador da aprendizagem do aluno e um exímio planejador de aulas. 

Há que se destacar ações desenvolvidas por alguns professores, especialmente os que 

tiveram a oportunidade de participar de atividades de formação junto a Grupos de Estudo, como, 

por exemplo, o GEEMPA, no RS, que evidenciava uma permanente preocupação com a formação 

pedagógica nos cursos que organizavam, incorporando ao ensino e à aprendizagem da Matemática 

Moderna, as contribuições advindas da teoria psicogenética. 

Embora o tecnicismo tenha ocupado um lugar de destaque nesse período, algumas ações se 

diferenciaram, mostrando uma outra face, também possível, presente na formação de professores ao 

tempo da Matemática Moderna.  

Os novos fundamentos teóricos disseminados pelos Grupos de Estudo, como as ideias de 

Piaget, Dienes e Papy, deixaram marcas significativas na formação dos professores de Matemática 

ao tempo do MMM, sobretudo possibilitando, para além da aura tecnicista, o avanço da pesquisa e 

o favorecimento da construção de uma nova identidade do educador matemático. 

Um indicador apontado pelo presente estudo foi o de que, para além do objetivo de treinar, 

reciclar, capacitar, os cursos emergenciais oferecidos pelos representantes do MMM, em vários 

estados brasileiros, de um modo geral propiciaram um diálogo entre a Matemática e a Educação, 

dinamizando a demanda pelo aperfeiçoamento profissional e ressignificando, nas décadas de 1960 e 

1970, o campo da Educação Matemática como espaço fertilizador da formação dos professores de 

Matemática no Brasil.  
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A formação de professores dos ensinos Primário e Preparatório em Portugal 
 

O Movimento da Matemática Moderna (MMM), ao propor mudanças no ensino da 

matemática, tornou clara a necessidade de se repensar a respectiva formação de professores e de 

criar formas de os apoiar na sua prática docente. Tópicos como a teoria de conjuntos, a lógica, a 

topologia e as estruturas algébricas que eram abordados nas Faculdades de Ciências das 

universidades portuguesas, na disciplina de “Matemáticas Gerais”, passaram a fazer parte dos 

conteúdos científicos dos estágios para professores do Ciclo Preparatório e do Ensino Secundário.  

Por outro lado, o MMM não se limitou a introduzir alterações nos temas matemáticos, mas também 

nas práticas de ensino. Sebastião e Silva
43

 (1914-1972) considerava importante apoiar os 

professores no trabalho com os alunos. Assim, no “Guia do Professor“ (1977) ele escreve:  

 

A modernização do ensino da Matemática terá de ser feita não só quanto a 

programas, mas também quanto a métodos de ensino. O professor deve abandonar, 

tanto quanto possível, o método expositivo tradicional, em que o papel dos alunos é 

quase cem por cento passivo, e procurar, pelo contrário, seguir o método activo, 

estabelecendo diálogo com os alunos e estimulando a imaginação destes, de modo 

a conduzi-los, sempre que possível, à redescoberta (p. 11). 

 

Ainda é escassa a investigação que tem sido levada a cabo em Portugal relativamente a 

ações desenvolvidas no âmbito da formação de professores durante o MMM. Não se pretende fazer 

uma análise detalhada da formação de professores para a implementação em sala de aula das ideias 

do movimento, mas antes dar alguns contributos no que concerne a formação para os dois primeiros 

níveis de escolaridade, Ensino Primário e Ciclo Preparatório
44

.  

As ideias da Matemática Moderna começaram a circular em Portugal em 1957 (MATOS, 

1989, 2006), definindo novas tendências para o ensino da matemática nas escolas secundárias, e só 

mais tarde, nos anos sessenta elas tiveram expressão significativa nos Ensino Primário e Ciclo 

Preparatório. 

As novas ideias para o ensino da matemática foram amplamente divulgadas através dos 

programas de Matemática publicados em Diário da República, de ações de formação, textos 
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 Matemático e professor catedrático português, autor de obras de repercussão nacional e internacional, nomeadamente 

relacionadas ao MMM. Ele dirigiu uma experiência de modernização de ensino da matemática em Portugal para os 6º e 

7º anos do ensino liceal (alunos com 15-17anos) realizada pelo Ministério da Educação em colaboração com a OCDE. 
44

 A partir de 1967 o sistema educativo português passou a estar organizado da seguinte forma: Ensino Primário (alunos 

com 6-9 anos); Ciclo Preparatório (alunos com 10-11 anos) e Ensino Secundário (alunos com12-17anos). 
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elaborados pelo Ministério da Educação
45

, manuais escolares
46

 e revistas 
47

. Também a Telescola
48

 

disseminou nas zonas interiores do país, as ideias do Movimento (COSTA, 2010). Em 1968/1969 

entrou em vigor um novo programa de matemática para o Ciclo Preparatório, elaborado pelo 

matemático Sebastião e Silva e em 1974/75 um programa para o Ensino Primário (somente para a 1ª 

classe e facultativo, pois os professores poderiam optar pela versão que continuava a linha do 

anterior). Aos professores primários que optassem pela versão inovadora seria assegurado apoio na 

sua implementação, como se pode ler no documento oficial
49

 (1974): “Solicita-se a todos os 

professores que leccionem a 1ª classe e dêem a sua adesão ao programa B que, com a maior 

brevidade, o comuniquem à Direcção-geral do Ensino Básico, através das vias competentes, a fim 

de poderem receber o apoio conveniente” (p.36). 

A formação de professores era um assunto fulcral e portanto seria uma preocupação dos 

mentores do ideário do MMM. Por exemplo, Sebastião e Silva num artigo escrito para um jornal 

diário em 1968
50

 escreve a propósito: 

 

[...] garantir a esses professores um mínimo de estabilidade, para se poderem 

dedicar ao ensino com maior interesse e continuidade de acção; por outro lado, ir 

até junto deles, com humildade de espírito, e proporcionar-lhes aquilo de que eles 

tanto precisam: apoio moral, científico e pedagógico. Como? Eis algumas 

sugestões: 

1º Alargar as inspecções do Ensino Secundário e do Ciclo Preparatório, de modo a 

convertê-las em centros de apoio pedagógico, em que os inspectores 

desempenhariam algo mais do que serviço de fiscalização: as funções de 

professores metodólogos. 

2º Organizar (felizmente já se começou a fazê-lo) cursos facultativos de 

actualização (ou reciclagem), em períodos de férias e por TV – mas regularmente, 

com base na Universidade e destinados a professores de todas as categorias. E 

talvez, também, aulas autênticas que se pudessem transmitir por TV, dirigidas por 

metodólogos. 
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 Por exemplo, Sebastião e Silva redigiu textos que foram policopiados e distribuídos aos professores que lecionavam o 

Ensino Secundário. Esses textos dariam mais tarde origem ao “Compêndio de Matemática” publicado pelo Gabinete de 

Estudos e planeamento (GEP)  em 1964. Este compêndio era acompanhado do respectivo guia para o professor.  
46

 Além de Sebastião e Silva que escreveu manuais escolares para os 6º e 7º anos de ensino liceal, um dos autores de 

manuais que mais marcou o ensino da matemática no Ciclo Preparatório foi António Augusto Lopes. 
47

 Por exemplo, a revista “Labor”. Ler o artigo publicado na UNION, “A penetração da Matemática Moderna em 

Portugal na revista Labor”, de autoria de José Manuel Matos (2006). 
48

 Em 1963, foi lançado, em Portugal, a Telescola, primeiro uso sistemático da televisão no contexto educacional formal 

para acompanhar as aulas das 5º e 6º classes e mais tarde do Ciclo Preparatório. Constituiu um modo de colmatar a falta 

de professores necessários para pôr em prática a escolaridade obrigatória (6º ano de escolaridade). 
49

 Programas para o ano lectivo 1974-1975. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Estado da Orientação 

Pedagógica, 1974. 
50

 “Problemas da universidade”: Artigo publicado no jornal A Capital, a 4 de Dezembro de 1968. 
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Ensino Primário: formação inicial 

 

As Escolas do Magistério Primário
51

 formavam professores para lecionar nos quatro 

primeiros anos de escolaridade, não havendo nos currículos destas escolas até 1976, nenhuma 

disciplina de matemática. O ingresso exigia apenas o 5º ano dos liceus (cinco anos a seguir ao 

Ensino Primário) e tinha a duração de dois anos.  De acordo com Nóvoa (1990, 1992) não 

interessava ao regime político do Estado Novo (1933-1974) que os futuros mestres tivessem como 

base uma cultura científica que lhes possibilitasse o desenvolvimento da ideia do ensino como uma 

profissão e dos professores como profissionais. Nesta linha, a ênfase era dada às metodologias e daí 

os conteúdos relativos ao ensino da matemática serem abordados em disciplinas de Didáctica.  O 

Movimento da Matemática Moderna ao divulgar o interesse em que novos conteúdos, 

nomeadamente a teoria de conjuntos, fizessem parte do ensino da matemática desde os níveis mais 

elementares, despoletou em professores de Didáctica de algumas Escolas do Magistério a 

necessidade de atualizar  a formação dos futuros docentes. 

Em 1967, Moreirinhas Pinheiro, professor de Didáctica Especial do Magistério Primário de 

Lisboa, acrescenta um capítulo na 3ª edição de uma obra sua - Introdução ao Estudo da Didáctica 

Especial - com o nome de “Matemáticas Modernas”, onde aborda a teoria dos conjuntos (trabalho 

que não chega a ser editado). Nessa adenda pode ler-se o seguinte: “A Matemática é uma linguagem 

ideográfica, ...  na escola primária devemos dar à criança exemplos e não definições” (p.1). 

Em 1972, Gabriel Gonçalves, antigo professor da Escola do Magistério Primário do Porto, 

acrescenta, na 2ª edição dos Apontamentos de “Didáctica do Cálculo”, no capítulo de “Introdução 

aos conjuntos”, as sugestões constantes de um projeto de programas, apresentado num curso de 

monitores, sugestões que irão fazer parte do Programa do Ensino Primário1974-75 (CANDEIAS, 

2007, p. 27).  Na introdução destes textos Gonçalves escreve: “Não temos uma matemática nova. 

Temos sim um nova linguagem, uma nova organização do trabalho, no sentido da unificação que 

não havia sido explorada” (p.15). Nestes documentos é possível perceber que a ênfase é na 

matemática como uma linguagem e no recurso a materiais como o Cuisenaire e os blocos lógicos de 

Dienes.  

Também nos apontamentos de Aritmética para Didáctica Especial, de 1963, Francisco 

Queirós, professor de Didáctica Especial no magistério de Portalegre, refere a utilização de material 

Cuisenaire na exploração de conteúdos para o ensino da Aritmética”, baseando-se no livro “O Zeca 
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 As Escolas do Magistério Primário existiam desde 1931, altura em que vieram substituir as Escolas Normais. No 

entanto foram encerradas em 1930 e somente em 1942 continuaram a sua função de formar professores para o Ensino 

Primário 
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já pode aprender Aritmética” de Gattegno (CANDEIAS, 2007). 

Somente a partir de 1976 e até 1984
52

, passaram a existir nos planos de estudo duas 

disciplinas anuais de matemática com duas horas semanais cada uma. A proposta inicial era que os 

programas dessas disciplinas incluíssem os conteúdos das Matemáticas Gerais da Faculdade de 

Ciências. No entanto, os curricula passam somente a contemplar temas como teoria de conjuntos, 

lógica, relações binárias, relações de equivalência e estruturas algébricas, grandezas e medidas
53

. 

Convém realçar o fato de os candidatos a futuros professores primários terem agora 

obrigatoriamente de possuir o Ensino Secundário (11º ano, com a disciplina de Matemática).  

A partir de 1977-1978, o plano de estudos das Escolas do Magistério passa a contemplar um 

3º ano, dedicado à prática refletida nas escolas anexas à escola do Magistério, fazendo-se assim uma 

ligação aos programas do ensino primário. 

Quando em 1985 as Escolas Superiores de Educação (ESEs) entram em funcionamento, passa 

a haver um abandono da lógica, estruturas algébricas, teoria de conjuntos e as relações de 

equivalência e de ordem foram sendo progressivamente postas de lado. Os formadores destas 

escolas tinham frequentado um mestrado na Universidade de Boston em 1984, programa 

governamental, especialmente dirigido para a criação de um corpo de educadores matemáticos cuja 

função nas ESEs seria formar professores para os 1º e 2º ciclos. 

 

Ciclo Preparatório: formação inicial 

 

O Ciclo Preparatório contemplava dois anos, sucedendo ao Ensino Primário e antecedendo o 

Ensino Secundário, e era destinado a crianças com 10 e 11 anos.  Foi criado em Janeiro de 1967 

para unificar, num único ciclo, o 1º ciclo do ensino liceal e o Ciclo Preparatório do ensino técnico. 

O objectivo desta unificação foi impedir que as crianças com 10 anos, acabadas de completar o 

ensino primário, tivessem de optar pela via do ensino liceal ou a do ensino técnico. Foi nesta altura 

que o MMM começou a ser introduzido nas escolas do Ciclo Preparatório. O programa de 1968 da 

autoria de Sebastião e Silva definia os tópicos de matemática para este nível de ensino. Posteriormente o 

programa da autoria de Alfredo Pereira Gomes apresentava ainda tópicos de Matemática Moderna, 

como conjuntos e números, relações de correspondência, operações entre conjuntos, operações 

como aplicações, geometria como conjunto de pontos, topologia do plano e frações para 
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 Em 1984 as escolas do Magistério Primário foram extintas, dando lugar às Escolas Superiores de Educação (ESEs), 

uma por distrito,  que se encarregaram da formação de professores dos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico (antigos Ensino 

Primário e Ciclo Preparatório) e ainda da formação de educadores de Infância. 
53

 Informação prestada por Lurdes Serrazina, ex-professora da Escola do Magistério Primário de Lisboa. 
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representarem quocientes exatos. Para apoiar o professor, o Ministério da Educação e Cultura 

através da Secretaria de Estado da Orientação Pedagógica elaborou um livro intitulado 

“Documentação do Professor de Matemática”, que foi distribuído a todos os professores que 

lecionavam Matemática no Ciclo Preparatório
54

. 

Para adquirirem habilitação para lecionar, os candidatos a professores tinham de frequentar 

um estágio, designado por “Estágio Clássico” e que esteve em vigor de 1968 a 1982. Os futuros 

professores, (alguns deles já em exercício mas sem habilitação profissional, devido a carências de 

professores) possuíam uma licenciatura ou bacharelato científico e seguidamente frequentavam um 

ano de estágio em Matemática e Ciências da Natureza. Eram–lhes atribuídas duas turmas, de anos 

diferentes, que serviam de campo de aplicação do que aprendiam nos seminários teóricos da 

responsabilidade do orientador de estágio. 

A Direcção Geral do Ensino Básico (DGEB) do Ministério da Educação assumiu a 

organização e implementação dos estágios pedagógicos para este nível de ensino e nesse âmbito 

convidou algumas personalidades, como Guy Brousseau, para efetuarem seminários com os 

orientadores de estágio e professores. A influência desde matemático far-se-á sentir na abordagem 

feita aos números racionais através dos decimais, deixando as frações para um plano muito 

secundário, o que contrariava as indicações do programa oficial que, pelo contrário enfatizava as 

frações. Estas ideias iriam ter mais tarde reflexo nos programas de 1990. 

Nesta altura, o professor do Ciclo Preparatório é encarado como um especialista na 

transmissão de conteúdos disciplinares, tendo pois de os dominar adequadamente. Nesse sentido, a 

formação centra-se nos temas científicos e didácticos. A incidência na didática baseia-se na 

pedagogia de Bloom e na sua taxonomia dos objetivos educacionais. A taxonomia de Bloom 

contemplava as categorias hierarquizadas “recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar”, 

sendo as operações cognitivas de base a recordação e a compreensão e as mais avançadas a 

avaliação e a criação. Os formandos tinham de elaborar longas planificações definindo objetivos 

comportamentais (Bloom). Os tópicos tratados na formação eram relacionados com os 

contemplados nos programas oficiais dos alunos e portanto incidiam essencialmente  nos diferentes 

sistemas de numeração, teoria de conjuntos, relações de equivalência, operações como aplicações e  

propriedades, topologia do plano e do espaço. 

Os orientadores pedagógicos tinham a seu cargo  seis estagiários. Os estagiários observavam 

as aulas dadas pelos orientadores que serviam de modelo e eram depois observados nas duas turmas 
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 A autora deste artigo foi professora e formadora do Ensino Preparatório na década de 70. 
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que tinham a seu cargo. Os estagiários também se observavam mutuamente. Mais do que uma 

análise reflexiva das aulas observadas, interessava avaliar a execução do formando. 

Era preconizado o chamado na altura “ensino pela descoberta”, mas que na realidade se 

limitava a um ensino extremamente estruturado, baseado em objetivos comportamentais onde os 

alunos teriam de descobrir o que o professor queria que fosse descoberto. Havia muito pouco 

recurso a materiais manipuláveis (o material Cuisenaire não era usado nesta altura no Ciclo 

Preparatório), tendo os estagiários de elaborar símbolos da teoria de conjuntos, como as chavetas e 

outros que colocavam no quadro magnético ou no flanelógrafo. Os tópicos eram a teoria de 

conjuntos, sistemas de numeração com diferentes bases, relações binárias, relações de equivalência, 

pares ordenados, estruturas algébricas e operações como aplicações e respectivas propriedades. 

 Entre 1982 e 1985 foi implementada a chamada “Profissionalização em Exercício”, que em 

moldes diferentes formava professores para o Ciclo Preparatório. Os temas de matemática 

mantiveram-se. No entanto, havia a preocupação de a formação ir para além da sala da aula, 

contemplando também a área escola e o sistema educativo. O estagiário tinha de elaborar um plano 

individual de trabalho no início da sua profissionalização e que servia de referência durante o ano 

de estágio e o seu cumprimento era avaliado no final. 

Em 1986 deu-se início à formação pelas ESEs que, como já foi referido, possuía um 

conjunto de formadores que tinham frequentado um programa de mestrado, em Boston. Foi 

somente a partir desse mestrado que os materiais como o geoplano e o Cuisenaire foram 

introduzidos na formação de professores de matemática do 2º ciclo (ex - Ciclo Preparatório).  

 

Formação contínua 

 

A formação contínua de professores, promovida pelos sucessivos governos, teve em 

Portugal, até aos anos noventa
55

, um carácter esporádico que se limitava a acentuar a sua vitalidade 

quando havia necessidades concretas, como no caso da Matemática Moderna, ou depois da 

revolução de 25 de Abril de 1974, com a atualização pedagógica e científica dos professores, ou 

ainda nos anos oitenta com a introdução das novas tecnologias no ensino (Projecto Minerva)
56

. 

Também a partir da segunda metade da década de 70 são tomadas algumas medidas oficiais como a 

criação dos Centros Regionais, com o objetivo de incentivar os professores a fazerem formação 
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 Em 1990 deu-se a institucionalização da formação continua, com efeitos na progressão na carreira dos docentes. 
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 Projecto Minerva foi um projecto do Ministério da Educação (1985-1994) cujo objetivo era a introdução das NTI no 

Ensino não superior e que desencadeou a nível nacional um extenso programa de formação de professores e de 

formadores.  
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contínua e que promoviam ações pontuais.  

Houve, no entanto, iniciativas consistentes protagonizadas por indivíduos ou instituições, 

como é o caso de João Nabais do Colégio Vasco da Gama, em Meleças, que, além de promover 

variadas sessões de formação para professores primários, elaborou textos de apoio a esse público 

(DELGADO, 2006). João Nabais teve um papel fundamental na divulgação das ideias do MMM no 

período compreendido entre a década de 1960 e a década de 1970. 

Uma das preocupações centrais de Nabais, que é possível identificar nos seus documentos 

escritos e é confirmada tanto por depoimentos orais de professores que trabalharam com este 

pedagogo como pelos registos que foi possível analisar do seu trabalho, prende-se com a formação 

de professores do Ensino Primário (CANDEIAS, 2007). Nabais, a partir de 1962 iniciou os cursos 

de divulgação do material Cuisenaire, (ao qual introduziu algumas alterações), junto a professores 

de todo o país. No início, os cursos são especificamente de introdução à metodologia do material 

Cuisenaire, mas a partir de 1965 passam a ter também a denominação de Introdução à Matemática 

Moderna. Embora houvesse pouco incentivo das entidades oficiais para este tipo de formação, 

Nabais consegue o apoio do Ministério da Educação, podendo os professores pedir a dispensa das 

atividades para poderem assistir aos cursos. No final da década de 1960 e ao longo da década de 

1970, Nabais realiza um intenso trabalho de divulgação de materiais desenvolvidos por si, 

promovendo diversos cursos em diversas localidades de Portugal Continental, no arquipélago dos 

Açores e da Madeira (CANDEIAS, 2007), dois deles orientados pelo professor Georges Papy 

(DELGADO, 2006). 

Outra instituição que está ligada à Matemática Moderna é a escola privada “Externato A 

Torre”. Fundada na década de 70, desenvolveu um projeto pedagógico próprio, com a finalidade de 

criar uma escola diferente no quadro do sistema educativo português. Este projeto produziu um 

programa experimental, elaborou livros, manuais, traduziu textos e desenvolveu materiais para 

educadores, professores e alunos. No desenvolvimento do conceito de número, há o recurso a setas, 

grafos e esquemas para que, através de histórias ou situações mais ou menos formais, as crianças 

relacionem a ordem de grandeza dos números naturais e desenvolvam outro tipo de relações entre 

os números (FRANCO, 2007). 

Este projeto pedagógico relativamente ao ensino da matemática tem os seus fundamentos no 

projecto Comprehensive School Mathematics Program (C.S.M.P.) e contou com a participação de 

Georges e Frederique Papy, duas das personalidades ligadas às ideias do MMM. Estes dois autores 

participaram na  formação de professores primários em Portugal para professores do Externato. 

Georges Papy era um matemático belga que desenvolveu um material didático - a minicalculadora e 

que atualmente se chama minicomputador. Este recurso para o ensino da aritmética consiste num 
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conjunto de cartões que permitem a decomposição dos números, evidenciando estruturas aditivas e 

multiplicativas. Ainda hoje este material é usado no Externato A Torre e noutras escolas do 1º ciclo. 

Além destas iniciativas de instituições privadas, de acordo com Borges (2009), foram 

divulgadas na revista Escola Portuguesa, 1968, cursos de atualização para professores primários 

promovidos pela DGEB do Ministério da Educação em diferentes regiões de Portugal, como em 

Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa e Porto.  

 

A formação do professores e a Matemática Moderna: diferentes níveis, diferentes propostas 

 

A formação inicial de professores para o ensino da Matemática Moderna teve uma expressão 

significativa nos dois primeiros níveis do sistema educativo português. Enquanto que no caso do 

Ciclo Preparatório houve um investimento por parte do governo na formação de professores através 

dos estágios, no Ensino Primário a iniciativa partiu essencialmente dos professores das escolas do 

Magistério Primário. Há necessidade de investigação que permita, além do mais, perceber a 

formação dos orientadores de estágio do Ciclo Preparatório e que veicularam as ideias do MMM. 

Aparentemente parece não ter havido nenhum tipo de concertação entre a formação inicial 

de professores dos dois níveis aqui abordados. Enquanto que no Ensino Primário a preocupação foi 

habilitar os professores a usarem materiais didáticos para o ensino dos assuntos dos programas 

relativos à teoria de conjuntos, no caso do Ensino Preparatório a ênfase foi na formação científica e 

numa metodologia de ensino mais centrado no aluno. 
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A Matemática Moderna para crianças 

 

Talvez o nível primário de estudos tenha sido o lugar onde de forma mais aguda confluíram 

discussões sobre metodologias de ensino e processos de aprendizagem da nova matemática escolar, 

trazida pelo MMM. Afinal de contas, junto com o Movimento, vinha também uma nova concepção 

de aprendizagem, que os estudos de Piaget, de modo muito recente, já apontavam. Restava, ainda, a 

partir deles, caracterizar a forma didática de como deveriam ser as ações pedagógicas a serem 

realizadas nas classes das primeiras séries. Como levar às crianças a Teoria dos Conjuntos, as 

primeiras noções das estruturas matemáticas, as novas formas da geometria, dentre tantas outras 

novidades? Essas eram questões que estavam na ordem do dia das preocupações daqueles que 

estavam à frente do Movimento, liderando iniciativas que visavam alterar a cultura escolar de 

ensino de matemática para os anos iniciais.  

No extenso inventário realizado sobre os estudos sobre o MMM observa-se que boa parte 

deles, fixou-se no ensino secundário. Mas, é preciso dizer que o nível inicial de ensino – o curso 

primário - também foi objeto de atenção das discussões que primeiro internacionalizam propostas e 

programas para um novo currículo de ensino de matemática para crianças.  

O relatório elaborado pela OECE, em 1961, decorrente das conclusões do Seminário de 

Royaumont apresentou sugestões para o ensino primário. Elas propunham a utilização de materiais 

concretos e familiares aos alunos para a introdução à Teoria dos Conjuntos. A observação e a 

experiência foram consideradas como fundamentais para o desenvolvimento da abstração 

matemática. Foram exemplificadas situações para que o professor explorasse o conceito de conjunto 

a partir dos alunos em sala de aula ou de partes do corpo, como o conjunto dos dedos na mão 

(CANDEIAS, 2007). 

Gustave Choquet, no relatório da seção de estudos de 1959, em Royaumont, considerava 

que, já a partir do ensino primário, deveria haver um esforço em unificar o ensino de Aritmética e 

de Álgebra. Quanto ao ensino da Aritmética propriamente dita, o relatório publicado em 1961 

recomendou a valorização da compreensão, a aprendizagem por descoberta, a intuição e o rigor face 

à mecanização ou aos aspectos rotineiros no ensino da Matemática. A esse respeito, Choquet 

entendia que os alunos não deveriam ser sobrecarregados com longas multiplicações e divisões. 

Deveriam ser valorizados os exercícios de cálculo mental, a estimativa, o uso da calculadora e a 

ênfase nas operações e suas propriedades (CANDEIAS, 2007).  

A operacionalização dessas recomendações para introdução do Movimento nas salas de aula 

do ensino primário, no entanto, teve que aguardar alguns anos mais. A didática para essa nova 
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matemática para crianças acabou por fazer ressaltar o vínculo estreito entre o conteúdo matemático 

e novas metodologias advindas da era cognitivista.  

 

As propostas do MMM: os professores, as escolas e ações de governo 

 

Dos relativamente poucos trabalhos realizados no âmbito da história da educação 

matemática, que investigaram como o ideário desse Movimento chegou aos professores primários e 

às escolas, destacam-se os estudos de  Medina (2007), Borges (2008), Villela (2009), Arruda e 

Flores (2010) e Chiste (2010), no Brasil; e em Portugal, Candeias (2007) e Borges (2007, 2008, 

2009).  

Dos estudos brasileiros, Medina (2007) procurou ressignificar as representações postas sobre 

a vigência do MMM no ensino primário. Analisou, por meio de documentos oficiais, as alterações 

curriculares na escola primária paulista, no período de 1960 a 1980, e a legislação de ensino, que 

lhes deu origem. 

Seus estudos indicam o modo como foi oficializado o Movimento nesse nível de ensino, a 

partir das apropriações do ideário do MMM pela equipe da Secretaria Estadual de Educação de São 

Paulo.  

O desenvolvimento da pesquisa incluiu o cotejamento de documentos como O Programa da 

Escola Primária do Estado de São Paulo, de 1969; os Guias Curriculares para o Ensino de 1º 

Grau, de 1975; e os Subsídios para a Implementação dos Guias Curriculares de Matemática − 

Álgebra e Geometria − de 1981; além das Leis de Diretrizes e Bases relativas ao período (LDB/61 

e LDB/71). Complementando as fontes documentais, realizou entrevistas com protagonistas do 

MMM. 

Medina (2007) concluiu que, no período estudado, os documentos oficiais foram utilizados 

como estratégia produzida pelo Estado visando à reformulação curricular e divulgação, a fim de 

implementar as novas diretivas para o ensino de Matemática, na escola primária paulista. 

Comprovou também a oficialização do ideário do MMM no Ensino Primário por meio desses 

documentos, relacionando-os com as transformações na estrutura do currículo de matemática com 

as normativas impostas pela LDB 4.024/61 e LDB 5672/71. 

A modernização do ensino de Matemática para as crianças em São Paulo, no contexto do 

MMM, esteve inserida no processo de expansão e reestruturação do ensino primário no período de 

1960 a 1980. As reformas educacionais estavam ligadas essencialmente a uma realidade em que a 

modernização do ensino de matemática era necessária para adequar a escola às novas exigências da 

sociedade e à nova clientela que passou a ter acesso à escola pública.  
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A partir do Plano Estadual de Educação, iniciado em 1967, verifica-se a nítida opção do 

Estado pelas estratégias de reformulação curricular e divulgação, tentando atender ao maior número 

de professores em menor tempo, conforme compromisso de democratização do ensino assumido 

pelo Governo. Desta forma, os documentos podem ser caracterizados, também, como estratégia 

indireta de formação de professores em serviço. 

No período compreendido entre 1960 e 1980, todos os esforços da Secretaria de Educação 

visavam à expansão da rede de ensino, com racionalização e eficácia na aplicação de recursos, 

numa lógica empresarial caracterizada pelo desenvolvimentismo, produtividade, eficiência, controle 

e repressão, obedecendo a regras determinadas, conforme as orientações dos técnicos indicados 

pelos acordos MEC-USAID, e seus princípios tecnicistas. Verifica-se a valorização dos conteúdos 

das áreas tecnológicas, com predominância de financiamentos e treinamentos por parte do governo. 

Nesse quadro político de expansão e pressão da sociedade por aumento de vagas, foi-se traçando 

um cenário propício às reformulações e estruturação do sistema público de ensino paulista.  

Para Medina (2007) com o Plano Estadual de Educação deu-se início às reformas 

necessárias. O Estado obrigado a ampliar sua rede de ensino, incorporou cerca de 25.000 novos 

professores entre 1960 e 1970. Além disso, publicou o Programa de Matemática de 1969, 

considerado o primeiro programa de matemática para o Ensino Primário elaborado por 

matemáticos, que apresentava influências do ideário do MMM. Foram introduzidos novos 

conteúdos referentes à Teoria de Conjuntos e à Geometria, distribuídos conforme as orientações do 

MMM que priorizavam os fatos matemáticos e as propriedades estruturais das operações. 

Percebem-se algumas tentativas de alterações metodológicas no tratamento de conteúdos de 

Geometria, não havendo ainda discussões sobre o uso de materiais concretos.  

O Plano Estadual de Educação considerava as teorias psicogenéticas de Jean Piaget, em 

consonância com o ideário do MMM, contudo o fazia de forma bastante limitada. Uma das críticas 

recorrentes de protagonistas desse Movimento referia-se à falta de aprofundamento nas discussões e 

estudos sobre os textos escritos por Piaget relativamente a aprendizagem matemática. Suas teorias 

justificavam muitas ações realizadas durante o Movimento, porém eram pouco estudadas, chegando 

aos professores por meio de várias releituras e interpretações, o que dificultava a reflexão e gerava 

incompreensões. 

A professora Manhucia Liberman, em entrevista concedida à pesquisadora Denise Medina, 

em 2007, relembra que na época da elaboração do Programa, a maioria da Equipe da Secretaria 

tinha pouco conhecimento dos estudos piagetianos, preferindo apenas mencionar sua autoria e, num 

segundo momento, contemplá-la, o que levava muitos educadores a não explorar as estruturas 

matemáticas, focando a aprendizagem na execução das tarefas. 
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Outro componente que revela apropriações do ideário e caracteriza a matemática moderna 

para as crianças é a presença explícita das ideias de Zoltan Dienes na fundamentação da 

metodologia proposta. Tal influência é também fortemente percebida nos Guias Curriculares e em 

seus Subsídios, como evidencia o trabalho de Chiste (2010).  

Para Medina (2007) pode-se observar um diferencial nas propostas dos modernistas para o 

ensino primário, após a visita deste matemático ao Brasil e a tradução de seus livros. Os 

documentos oficiais publicados revelam a consistência em relação a essas novas teorias e 

demonstram o objetivo de informar as novas metodologias disponíveis aos professores. As 

alterações metodológicas decorrentes são evidenciadas em toda estruturação lingüística dos 

documentos subseqüentes e seus termos passaram a estar presentes no discurso dos educadores. 

Pelo exposto nos trabalhos de Medina (2007) e Villela (2009), pode-se considerar que tanto o 

Guia Curricular do Estado de São Paulo, distribuído em 1975, como os documentos do Estado da 

Guanabara (Subsídios para a Elaboração dos Currículos Plenos dos Estabelecimentos Oficiais de 

Ensino de 1º grau), como do Estado do Rio de Janeiro (Reformulação de Currículos), retratam as 

correntes ideológicas hegemônicas da época e são frutos das tendências tecnicistas na educação 

brasileira. Os conteúdos saíram de seu formato habitual, com abordagens não tradicionais e ênfase 

nas orientações metodológicas, ou seja, a perspectiva estruturalista adotada exigia outros métodos, 

nos quais a aprendizagem estava condicionada a um ensino realizado em consonância com o 

desenvolvimento da criança.  

No currículo de Matemática a diluição do conteúdo para oito anos foi justificada pela 

abordagem estruturalista. Caracterizou-se pela ênfase nas funções e relações e permitia a 

flexibilização do aprofundamento dos conteúdos, de acordo com o novo perfil de aluno inserido na 

escola em decorrência da extinção do exame de admissão e da ampliação da obrigatoriedade escolar 

para oito anos
57

. Os modelos de atividades, sugeridos nos Guias, tanto de São Paulo, quanto do Rio 

de Janeiro, demonstravam preocupação com a participação do aluno, a utilização de material 

manipulável, o respeito aos tempos e espaços necessários para a construção da axiomatização. É 

possível afirmar que a especificidade do ensino nas séries iniciais propiciou maior atenção à 

proposição de atividades que deveriam preceder as abstrações, visto que houve preocupação didática 

na proposição dessas atividades, que procuravam respeitar as fases do desenvolvimento infantil e a 

sugerir uma sequência para a introdução de cada conteúdo.  

No âmbito do MMM, as agências financiadoras estrangeiras fomentaram a divulgação do 

ideário, o intercâmbio de professores brasileiros e estrangeiros, em cursos e congressos nacionais e 
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 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei N. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa diretrizes e bases para o 

ensino de 1º e 2º e dá providências. 
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internacionais. Destaca-se ainda nesse período, a rede de sociabilidade construída entre os 

professores defensores do Movimento, com o patrocínio da Secretaria Estadual de Educação de São 

Paulo, adotando o MMM como discurso oficial, por meio de documentos e cursos para professores a 

toda rede de ensino paulista (MEDINA, 2007). 

A avalanche de informações sobre as mudanças propostas, a inserção de milhares de 

professores na rede em um curto intervalo de tempo e a nova clientela, antes elitista e agora 

heterogênea, pediam estratégias rápidas de divulgação e circulação das novas propostas. Sendo 

assim, a equipe de elaboradores, quer das propostas curriculares, quer dos livros didáticos, 

apropriou-se do foi considerado necessário e do modo que era possível, inventariando um rol de 

prioridades sobre o que realmente poderia ser levado às salas de aula. 

Medina (2007) afirma que o movimento dos professores, insistentemente reivindicando 

sugestões e formação, originou muitos outros documentos. Um dos caminhos possíveis para 

concretizar as reformas curriculares foi a formação, por meio de apostilas com sugestões de 

atividades, que subsidiassem os professores quanto às alterações propostas. Esses documentos foram 

os responsáveis pela institucionalização do ideário do MMM no ensino primário. Os Subsídios 

podem ser vistos como a oficialização das alterações metodológicas, quando introduzem e enfatizam 

as orientações que Zoltan Dienes preconizava. Pode-se caracterizá-los como instrumentos 

divulgadores da metodologia com utilização de materiais concretos, exemplificando passo a passo as 

atividades a serem realizadas. 

Em estudo sobre a Matemática Moderna no primário do Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal de Santa Catarina (CA/UFSC), Arruda e Flores (2010), destacam a 

importância da linguagem dos conjuntos nas propostas de ensino dessa instituição:  

 

Assim, no plano de ensino do CA/UFSC, tem-se fundamentalmente a 

teoria dos conjuntos como linguagem representacional e unificadora da 

matemática materializada em um estatuto metodológico único apoiado na 

intuição, e psicológico, ligado às estruturas cognitivas do pensamento. Dos 

conjuntos emergia a necessidade do uso de recursos e materiais concretos, 

estruturados ou não, como indicativos metodológicos para acessar outros 

conceitos matemáticos e, assim, outras representações eram possíveis. (Arruda e 

Flores, 2010, p. 412 e 413). 

 

No Brasil a urgência de implantação das reformas determinadas pelas Leis Nacionais de 

Educação pode ter sido fator relevante na divulgação das propostas modernistas para o ensino. 
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Assim pode-se também considerar as publicações oficiais, fazendo circular as novas propostas, como 

estratégia produzida pelo Governo, de reformulação curricular e divulgação, para implementar as 

novas diretivas para o ensino de matemática conforme as LDB’s de Educação.  

Em Portugal, o trabalho de Candeias (2007) discute as inovações advindas do ensino de 

matemática moderna na escola primária, a partir da atuação do professor João António Nabais no 

Colégio Vasco da Gama. O autor ressalta que no Colégio Vasco da Gama e no Centro de Psicologia 

Aplicada à Educação, já a partir de 1960/1961, se desenvolveram experiências de introdução do 

material Cuisenaire no ensino da Matemática no Primário. A partir de então se desenvolveu um 

amplo trabalho de divulgação desse método, com a realização de diversos cursos por todo o país, os 

quais contaram com uma larga adesão de professores dos diversos níveis de ensino. 

 

A Matemática Moderna no primário e os primeiros livros didáticos 

 

A atuação das professoras Anna Franchi, Lucília Bechara, Manhucia P. Liberman, 

protagonistas do MMM nas séries iniciais, foi objeto de investigação de Villela (2009). Elas foram 

autoras da Coleção Curso Moderno de Matemática para as Escolas Elementares (publicada de 

fevereiro de 1967 a abril de 1974) e, ao lado das professoras Anna Averbuch e Franca Cohen 

Gottlieb, elaboraram a Coleção Curso Moderno de Matemática para as Escolas de 1º Grau 

(publicada de março de 1972 a agosto de 1980). Esses livros inovaram, sobretudo na forma, usando 

ilustrações e diálogos que simulam o processo de construção de conhecimentos em sala de aula, 

sendo fiéis à proposta estruturalista da matemática moderna. 

Os volumes da primeira coleção e os das quatro primeiras séries da segunda são bem 

parecidos, ambos destinavam-se ao ensino primário, mas algumas mudanças para além dos aspectos 

materiais são percebidas. Dado o grande intervalo de tempo entre essas publicações e as muitas 

influências, leituras, experiências e trocas que aconteceram na vida destas pessoas nesse período, 

algumas adequações foram feitas. Por exemplo, nos dois volumes da primeira série, da primeira 

coleção
58

, percebe-se uma quantidade bem maior de tarefas envolvendo materiais manipuláveis. 

Outro aspecto é que no volume 1 do livro da primeira série (de 1967) a ideia da operação de adição 

fora apresentada associando a cada par ordenado uma imagem, enquanto que no livro da primeira 

série do GRUEMA (1974), o conceito da operação de adição foi apresentado de uma forma mais 

‘suave’ pela ideia de “máquina”. 
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 Esses dois volumes da 1ª série, com cerca de noventa páginas, foi condensado em um volume único da 1ª série da 

segunda coleção. 
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Villela (2009) buscou as influências recebidas pelas autoras das coleções “GRUEMA”, e as 

relações de amizade que deram origem a essa equipe, identificou a ponte criada por essas 

personagens ligando concepções sobre o MMM existentes nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e 

São Paulo.  

Com a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro em 1975, iniciou-se uma 

estrutura governamental em que, em igualdade hierárquica, passaram a funcionar órgãos de apoio 

técnico tais como Departamento de Educação, Departamento de Cultura e o Laboratório de 

Currículos. Este último, sob a liderança de Circe Navarro Ribas
59

, tinha como finalidade a 

Reformulação de Currículos, cuja implantação deveria ser concluída em todo o Estado até 1977. Na 

parte de Matemática houve a atuação de profissionais como Franca Cohen Gottlieb, Anna 

Averbuch, Estela Kaufman Fainguelernt e Maria Laura Mouzinho Leite Lopes (VILLELA, 2009, p. 

77). Essas pessoas já estavam envolvidas com as discussões sobre a modernização do trabalho 

docente em Matemática, da Educação Infantil ao Ensino Médio no Rio de Janeiro, há muitos anos, 

sendo que destas, Anna Averbuch foi a que teve maior participação nesta empreitada
60

. 

No rol de atuações do GEEM, houve a publicação do livro “Introdução da Matemática 

Moderna na Escola Primária”, de autoria de Anna Franchi e Manhucia Liberman, que tinha como 

propósito a atualização dos conhecimentos matemáticos dos professores primários. Nessa mesma 

direção em 1967, foi publicado o livro “Curso de Matemática para a Escola Elementar” dirigido aos 

alunos do nível primário de ensino, com a participação das professoras do GEEM: Lucília Bechara, 

Manhucia Perelberg Liberman e Anna Franchi. Esse livro foi resultante de trabalhos, vivências e 

cursos a partir das experiências da introdução da Matemática Moderna na escola primária. A 

pesquisa de Villela (2009) junto aos arquivos da antiga Companhia Editora Nacional revela a 

importância das obras didáticas dessas autoras. Com a publicação desse primeiro livro, abriu-se um 

rol de publicação de outros volumes, associando outras professoras-autoras, que alcançaram 

tiragens que ultrapassaram a casa de quatro milhões de exemplares vendidos! 

 

A matemática moderna para as crianças: o papel da imprensa pedagógica  
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 Posteriormente, com o casamento, passou a chamar-se Circe Navarro Vital Brasil. 
60

 Anna Averbuch participara de quatro dos cinco congressos nacionais de ensino de matemática e de congressos 

internacionais; financiados pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES), fez cursos 

na França, Bélgica e Portugal, foi formadora de professores em dois níveis de escolaridade (no “Curso Normal” do 

Instituto de Educação do Rio de Janeiro e na Faculdade de Filosofia do Brasil e Universidade Santa Úrsula); atuou em 

bancas de concursos públicos para professores e ocupou cargos junto à Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro. Foi uma das fundadoras do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (GEPEM) e, enquanto 

autora de livros didáticos, fez parte da equipe do Grupo de Estudos de Matemática Atualizada (GRUEMA). 

(VILLELA, 2009). 
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Na perspectiva de António Nóvoa (2002), a imprensa pedagógica pode contribuir muito com 

os estudos históricos permitindo, “apreender discursos que articulam práticas e teorias” (p.11) e 

apresentar os aspectos que admitem uma melhor compreensão da História da Educação, e de modo 

mais amplo, da cultura interior aos estabelecimentos escolares. Relativamente ao MMM, deve-se 

considerar que a chamada “grande imprensa” exerceu, nesse período, um papel de persuasão. No 

caso específico da Matemática Moderna, as matérias publicadas nos jornais de grande circulação 

ressaltavam o caráter inovador e revolucionário da nova proposta de ensino. Do ponto de vista da 

imprensa pedagógica tem-se a circulação do ideário e das propostas de atividades levando em conta 

a nova matemática.  

O trabalho de Borges e Xavier (2009) considerou como fontes exemplares da revista AMAE 

Educando
61

, um periódico criado no Instituto de Educação de Minas Gerais, no ano 1967, como 

produto da Associação Mineira de Administração Escolar. As autoras privilegiaram a análise de 

exemplares da revista publicados nas décadas de 1960 e 1970. Dirigido aos professores primários, 

esse periódico traz no seu interior sessões correspondentes às matérias do currículo da escola 

primária, procurando mostrar uma visão crítica das inovações no campo da teoria pedagógica, das 

metodologias de ensino, das reformas políticas com suas respectivas propostas curriculares e 

programáticas. Segundo Borges e Xavier (2009), essa revista veiculou diversos artigos escritos por 

professores, que intentaram auxiliar os professores leitores na condução das suas aulas, de 

matemática moderna no primário. Os artigos da AMAE Educando destacam a presença marcante da 

Teoria dos Conjuntos como um tema matemático que, segundo os próprios autores, “deveria” ser 

difundido e trabalhado nas aulas de matemática das primeiras séries por ser visto como um 

facilitador para a compreensão dos alunos nos mais variados conteúdos matemáticos.  

Em outro trabalho sobre a imprensa pedagógica, Borges (2010) analisou os discursos acerca 

do ensino da Matemática Moderna dirigidos aos professores primários e veiculados pela Revista de 

Pedagogia, editada por professores da antiga Cadeira de Didática Geral e Especial da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, no período de 1955 a 1967.  

Foram analisados quatro artigos de autoria dos professores P. Rosenbaum, Onofre de Arruda 

Penteado Junior e Scipione Di Pierro Netto, publicados, em 1961 (2 deles), 1963 e 1968. 

Evidenciou-se uma regularidade: a argumentação no sentido de convencer os professores leitores da 

necessidade de modernização do ensino de matemática. De forma mais veemente percebe-se o apelo 

para que os professores conhecessem a teoria psicogenética de Jean Piaget e suas relações com a 

aprendizagem.  
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O alerta para os riscos do uso excessivo de rigor e de simbologia inadequada à idade mental 

das crianças veio do professor Scipione Di Pierro Neto, que defendeu um ensino de matemática de 

modo intuitivo, que valorizasse experiências naturais para as crianças.  

Para Borges (2010) a Revista de Pedagogia levou aos professores primários temáticas e 

possibilidades pedagógicas que permitiram discussões e reflexões no sentido de esclarecimento e 

suporte teórico para a condução das aulas de matemática moderna. 

Em Portugal, a imprensa pedagógica também se revelou como disseminadora do ideário da 

Matemática Moderna no ensino primário. Destacam-se os periódicos pedagógicos: Revista Escola 

Portuguesa, Revista Média - Pedagogia Moderna, Cadernos de Psicologia e Pedagogia, Revista 

Escola Democrática, Revista A nossa Escola, o Jornal da Educação e o Boletim Bibliográfico e 

Informativo. 

Segundo Borges (2008), os artigos estudados apresentavam autoria de professores das escolas 

secundárias, escolas anexas, Universidades e Escolas de Magistério Primário, ou ainda de 

pedagogos. Esses autores, por vezes também ocupavam cargos administrativos, como a direção de 

escolas, tanto primárias como de magistério primário.  

Os periódicos pedagógicos foram utilizados pelos professores como veículos de propagação 

de suas ideias acerca da Matemática Moderna, apresentando suas concepções e preocupações em 

torno da renovação pretendida no ensino dessa disciplina, naquele período. Nota-se a preocupação 

em definir o termo “Matemática Moderna”, tomando por base estudos já consolidados em outros 

países, como os de: Caleb Gattegno, Zoltan Dienes, George Papy, Gustave Choquet. Foram 

apresentadas aos professores as respectivas posições sobre a Matemática Moderna enfatizando-se o 

ensino da Teoria dos Conjuntos e da Lógica Matemática às crianças.  

Na revista Escola Portuguesa, para definir Matemática Moderna, Martins (1968, p.12) tomou 

por fundamento o livro de Papy intitulado “Mathématique Moderne” considerando a “Exposição da 

Matemática que utiliza conjuntos e grandes estruturas”. Santos (1969) definiu Matemática Moderna 

como “um sistema de aprendizagem destinado a exercitar e desenvolver, por meio de ginástica 

apropriada a inteligência e o poder de raciocínio de cada indivíduo” (p.10). E ainda, a Matemática 

Moderna consistia no “[...] princípio da aprendizagem da lógica, ou seja, dos processos corretos de 

pensamento” (Santos, 1969, p.10). Observou que seria importante ver como as crianças reagiriam 

aos exercícios daquele tipo de aprendizagem, sugerindo que a resolução de problemas fosse 

utilizada, considerando essencial exercitar a inteligência e o raciocínio por meio de jogos e 

atividades a partir do real que direcionassem o ensino para as experiências do dia-a–dia (Santos 

1969).  
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O Método Cuisenaire foi apresentado por Pinheiro (1969) como uma maneira de permitir ao 

aluno a aquisição de uma matemática dinâmica, em acordo com a concepção estrutural da 

“Matemática Moderna”. As crianças poderiam executar diferentes atividades com esse material: 

exercícios de observação, de identificação de cores e dimensões, de seriação progressiva e 

regressiva, cálculo sobre os dez primeiros números, estudo dos números até 20, as quatro operações 

aritméticas, os decimais, as frações etc. 

Na revista Escola Democrática, Santos Heitor (1980) sugeriu uma atividade de aprendizagem 

do tipo estímulo-resposta para a fixação da tábua de multiplicação, que iniciaria por um jogo 

preparatório de acordo com as ideias de Dienes. Nesse jogo não se imporia aos alunos qualquer 

seqüência de passos e eles teriam que descobrir a funcionalidade por manipulações livres no 

geoplano ou por traçados em papel quadriculado.  

A pesquisadora Rosimeire Borges (2008), em conclusão, salientou a diversidade de propostas 

metodológicas e de materiais para o ensino da Matemática Moderna no primário. Destacando-se os 

jogos com base na lógica matemática, a manipulação de materiais didáticos para o estudo das 

operações e propriedades e ainda o uso dos livros didáticos. Nesse rol de propostas para a inclusão 

da Matemática Moderna para crianças, sobressaíram os seguintes materiais didáticos: os blocos 

lógicos de Zoltan Dienes, os blocos multibase, o material Cuisenaire e outros materiais não 

estruturados como geoplano, cartões e tabelas. A autora também mencionou que houve ênfase no uso 

de jogos baseados na Lógica Matemática. Também foram sugeridas atividades de resolução de 

problemas matemáticos advindos de situações cotidianas com auxílio da manipulação de materiais 

concretos.  

 

Os “grupos de formação” de professores primários para a Matemática Moderna 

 

Talvez seja possível dizer que o MMM tenha inaugurado uma forma de contato com os 

professores diferente, em termos de sua formação continuada. De um modo ou de outro, esses 

“grupos de formação” levaram a cabo a difusão da Matemática Moderna para professores já em 

exercício, encontrando-os em suas práticas da “matemática tradicional”. Ao que tudo indica, 

pioneiro nessa empreitada foi o GEEM, criado sob a inspiração do grupo estadunidense SMSG.  

O GEEM promoveu cursos de aperfeiçoamento para professores, divulgando a Matemática 

Moderna. Em 1964, realizou em São Paulo o primeiro curso de matemática moderna para o 

primário, ministrado pelas professoras Manhucia Liberman e Anna Franchi. Esse grupo realizou 

também ações nas escolas experimentais como o Grupo Escolar Experimental da Lapa, com 

atividades desenvolvidas e coordenadas pela professora Anna Franchi. 
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Segundo pesquisadores (BORGES, 2009; MEDINA, 2007; VILLELA, 2009), ocorreram 

ainda sob responsabilidade do GEEM cursos midiatizados direcionados aos professores primários, 

na TV Cultura e ainda sessões de estudos para sociabilizar a Matemática e as experiências 

realizadas. Foram realizados também cursos fundamentados nos estudos de George Papy e 

Frederique Papy. O GEEM finalizou suas ações no ano de 1973, mas professores que haviam sido 

membros desse Grupo continuaram a exercer influências no ensino primário, integrando a equipe 

que elaborava os programas para esse nível de ensino.  

O NEDEM, considerado grande disseminador das propostas do MMM no estado do Paraná 

promoveu, em 1961, um curso ministrado pelas professoras Lucília Bechara Sanchez, Manhucia P. 

Liberman e Anna Franchi para professores primários, em Curitiba (PINTO; FERREIRA, 2006, 

p.118). 

No Rio Grande do Sul, destacou-se o GEEMPA liderado pela professora Esther Grossi e 

formado por professoras do ensino primário. Teve o apoio de personalidades internacionais como 

Lucienne Felix, George Pappy e Zoltan Dienes para a realização de atividades de formação, de 

elaboração de materiais para o ensino da Matemática Moderna (FISCHER, 2006, p. 4813).  

Em Portugal, ainda referindo à constituição de grupos voltados à formação de professores no 

período do MMM, dois grupos se destacaram na disseminação das propostas do MMM no nível 

primário de ensino: o Grupo de Trabalho de Aveiro e o Grupo do Centro de Investigação 

Pedagógica - CIP, da Fundação Calouste Gulbenkian. O Grupo do CIP tomou à frente o projeto de 

iniciação da modernização da Matemática, nas escolas oficiais de Lisboa, um projeto orientado por 

Souza Ventura
62

, cujas atividades desenvolvidas basearam-se nas teorias de Jean Piaget e eram 

subsidiadas por materiais didáticos como os blocos lógicos de Zoltan Dienes. O Grupo de Trabalho 

de Aveiro
63

, liderado pelo professor Davi Vieira
64

, realizou cursos em diversas escolas de Portugal 

sobre a Teoria dos Conjuntos e a Lógica Matemática para professores primários, utilizando-se de 

fichas de atividades e análise de livros didáticos (BORGES, 2009). 

A formação dos professores primários, em Portugal, se dava nas Escolas de Magistério 

Primário. Borges (2007) consultou exames feitos por alunos desses cursos, na escola de Magistério 
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Primário de Lisboa, no período de 1955-1975. Também foram consultados os Programas do Ensino 

Primário e as Didáticas, manuais publicados nesse período do MMM de autoria dos respectivos 

professores das Escolas de Magistério Primário de diferentes regiões de Portugal, especificamente 

professores da disciplina Didática Especial, que contemplava a Matemática. 

A autora concluiu que nos exames realizados pelos alunos do Magistério primário nesse 

período a Matemática Moderna não foi contemplada. Já as Didáticas de Aritmética apresentaram, 

já em 1963, sugestões de uma metodologia para o ensino da Matemática, que recorria ao método 

Cuisenaire e aos blocos lógicos de Dienes. Em relação aos Programas do primário, somente no ano 

de 1974 é que a Matemática Moderna apareceu contemplada, ainda que apenas para a primeira 

série do primário, enquanto os programas para as outras séries permaneceram na mesma linha 

tradicional até o ano de 1975, quando foram publicados novos programas. Em 1975 a Matemática 

Moderna passou a ser abordada nos programas de todas as séries do primário, acompanhada de 

sugestões de metodologias de ensino que previam o uso de material concreto. 

 

A Matemática Moderna, os professores das séries iniciais e os novos modos de ensinar 

matemática para as crianças 

 

As publicações relativas ao ensino primário, referidas neste estudo, permitem afirmar que as 

apropriações do ideário do MMM estiveram relacionadas também às necessidades de cada 

momento e à cultura de cada país/região. Usando a oportunidade e licença conquistada pelo 

Movimento, essas diferentes culturas experimentaram, transformaram, ampliaram e criaram 

propostas de modificação no ensino dessa disciplina.  

Há de se considerar também o grau de complexidade enfrentado pelos profissionais desse 

nível de ensino nas aulas de matemática moderna, já que haviam sido formados conforme antigas 

diretrizes, o que levou o ensino dessa disciplina a uma variedade enorme de apropriações das novas 

propostas. A linguagem matemática utilizada para explicar os itens abordados, de forma muito 

rebuscada e técnica, também gerava necessidade de maiores aprofundamentos, o que originou 

vários documentos com orientações e esclarecimentos para os docentes. 

No Brasil, em conformidade às pesquisas citadas, o MMM no ensino primário esteve mais 

ligado a uma proposta mais experimentalista, segundo a qual o aluno deveria permanecer em 

atividade constante durante a construção do conhecimento, por meio de situações de aprendizagem 

com materiais concretos. O professor deveria assumir o papel de orientador das descobertas, 

primeiramente intuitivas, que seriam sistematizadas e formalizadas gradativamente e tratadas sem 

grandes preocupações com a simbologia. 
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Um ponto comum entre Brasil e Portugal diz respeito à influência dos trabalhos de Jean 

Piaget sobre a aprendizagem infantil e às experiências bem-sucedidas de Zoltan Dienes nas 

atividades com materiais manipuláveis, priorizando uma concepção metodológica e descartando os 

excessos cometidos com um formalismo precocemente desnecessário. A dinâmica de introdução da 

Matemática Moderna nas séries iniciais, de maneira geral, foi beneficiada pelo uso e ênfase desses 

materiais manipuláveis. 

Verificou-se ainda que, tanto no Brasil quanto em Portugal, a teoria piagetiana fundamentou 

o trabalho de vários grupos de estudos atuantes nesse período. Esses grupos agiram influenciados 

por discussões internacionais sobre o Movimento. Por sua vez, as lideranças desses grupos atuavam 

fortemente na formação inicial e continuada de professores também das séries iniciais. 

Particularmente, no Brasil, os cursos de formação oferecidos, tanto pelos grupos de estudos 

existentes, como pelas Secretarias de Educação, foram uma tentativa de adequar a formação 

desejada, à grande massa de novos professores ingressantes na rede, de maneira mais rápida e 

cômoda, complementando a formação que possuíam com as novas ideias sobre a Matemática 

Moderna e diversificando as metodologias de ensino.  

Os trabalhos aqui referidos levam a crer que, o que afligia os professores, era ter que, de 

forma abrupta, adotar os novos conteúdos e metodologias de ensino, considerados como única 

“verdade” e “solução” para todos os problemas de aprendizagem em Matemática. 

Cabe salientar que, no Brasil, ao procurar compreender as possíveis causas da grande 

quantidade de publicações para subsidiar os professores primários com relação às aulas de 

Matemática Moderna, pode-se dizer que possivelmente estavam relacionadas ao interesse comercial 

dos editores. Nesse período, a população escolar ampliara-se significativamente com a 

implementação da proposta internacional de ensino para todos e, particularmente no Brasil, por 

meio da LDB/1971. Além disso, emergia uma necessidade ideológica, quase ufanista, por parte das 

lideranças dos grupos de estudos daquela época em divulgar suas novas crenças sobre as propostas 

do Movimento aos professores, bem como a de buscar solução para atender à demanda de 

mudanças que estava posta pela sociedade. 

Nesse segmento, pelos trabalhos consultados, vê-se a nítida preocupação dos formadores 

que atuavam junto aos professores primários, com a inovação das metodologias de ensino 

adequando-as à idade cognitiva das crianças. Ainda contemplando essas características etárias, 

investiu-se em impressos que atraíssem a atenção das crianças, como a inserção de representações 

pictóricas, cores e recursos gráficos, que até mesmo ultrapassaram os limites da tecnologia da 

época. 
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Ainda mereceu atenção o papel exercido pela imprensa pedagógica, tema de diversas 

produções aqui arroladas, como produtora de consenso e de legitimação de ações e discursos sobre 

a Matemática Moderna, tentando modelar as práticas, em nome de um saber, que estava para ser 

ensinado nas escolas, tanto no Brasil, quanto em Portugal. 

Por todo o teor das investigações já produzidas, tudo leva a crer que a introdução da 

Matemática Moderna nas escolas primárias teve características peculiares em relação aos outros 

níveis de escolaridade.  

Pode-se dizer que, em síntese, os trabalhos examinados em grande medida procuraram 

analisar as representações produzidas sobre o ensino de matemática nas séries iniciais, balizadas 

pelo ideário do MMM, e postas a circular em documentos oficiais, publicações expedidas pelas 

Secretarias de Educação e livros didáticos. Os estudos procuram compreender também como foram 

construídas as condições que permitiram a produção destas representações para o ensino em tempos 

do MMM. Para tanto, os pesquisadores utilizaram diversos tipos de impressos dirigidos às series 

inicias, cotejando-os com as entrevistas de seus elaboradores. A análise revelou especificidades nas 

propostas de modificações curriculares, em relação às do ensino secundário. Outro diferencial 

observado foi a ênfase na metodologia com influências explícitas de Piaget e Dienes. 

Finalmente, o que se pode constatar nas leituras realizadas em trabalhos sobre o MMM, é 

que o ideário desse Movimento, tanto no Brasil quanto em Portugal, no que se refere às séries 

iniciais, teve vários canais de disseminação, fazendo com que a Matemática Moderna chegasse aos 

professores e alunos desse nível de ensino.  
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Capítulo 5 

 

O Movimento da Matemática Moderna: novos 

conteúdos? Nova metodologia?
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Movimento da Matemática Moderna: Novos conteúdos?  

Nova metodologia? 

 

 Ao ouvir a expressão Movimento da Matemática Moderna, uma das representações fortes 

presente na Educação Matemática brasileira em relação ao Movimento é o seu caráter abstrato. 

MMM, em geral, está associado às estruturas algébricas, teoria dos conjuntos, geometria das 

transformações e um apelo forte às sistematizações, à abstração matemática. Nessa perspectiva, não 

é de se estranhar que atrelada a essa representação esteja uma avaliação de fracasso do MMM. Será 

essa a única representação? Será que já conseguimos um distanciamento necessário das muitas 

emoções e relatos dos diferentes personagens – sejam eles, protagonistas, professores, alunos, 

críticos – que vivenciaram o período do MMM, para realizar um estudo de fôlego e quem sabe 

construir uma nova representação acerca de conteúdos e metodologias que se inserem nas práticas 

pedagógicas das aulas de matemática nos diferentes níveis de ensino? 

 O presente capítulo caminha na tentativa de produzir uma nova representação construída a 

partir de vestígios, depoimentos de personagens, revistas pedagógicas, livros didáticos, legislação, 

cadernos, provas, entre outras fontes que se aproximem do cotidiano das aulas de matemática em 

tempos de MMM. Pesquisas que se apóiam na história cultural, mais propriamente direcionadas 

para a produção de uma história da disciplina matemática, caracterizada segundo Chervel (1990) 

pelos conteúdos explícitos e baterias de exercícios que constituem o núcleo da disciplina, um ensino 

de exposição, práticas de incitação e motivação, assim como de um aparelho docimológico formado 

por avaliações de alunos em exames internos e externos. 

 De pronto vale ressaltar que, tal inquirição em relação aos conteúdos e às metodologias é 

pertinente porque durante a década de sessenta, do século XX, as principais orientações para um 

novo programa de Matemática dão ênfase à Unidade da Matemática e destacam a introdução de 

novos tópicos e abordagens, devido a um enorme atraso em relação ao estado do desenvolvimento 

dos conhecimentos matemáticos da época e um defasamento em relação ao que era ensinado nas 

universidades (Guimarães, 2007). 

Ainda segundo o mesmo autor já as orientações metodológicas estavam mais próximas ao 

ato de ensinar, ao papel do professor, do aluno e das atividades de aprendizagem por meio da 

“valorização da compreensão face à mecanização ou aos aspectos mais repetitivos ou rotineiros no 

ensino de Matemática, da importância da aprendizagem por descoberta, e do valor atribuído à 

intuição e ao rigor” (GUIMARÃES, 2007, p.38). 
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A partir da produção inventariada optamos por responder a indagação: em que medida os 

estudos desenvolvidos pelo GHEMAT avançam em relação à produção de uma história do 

Movimento da Matemática Moderna, no que diz respeito aos conteúdos matemáticos e as 

metodologias, rompendo com a representação que associa o MMM ao fracasso, a “conjuntivite” e 

ao abandono da geometria?Para alcançar tal intento examinamos os títulos dos trabalhos para 

selecionarmos aqueles que poderiam servir de fonte para a nossa análise sobre metodologias e 

conteúdos a época do Movimento da Matemática Moderna. O levantamento inicial indicou que com 

exceção da geometria, era necessário fazer uma leitura interna dos trabalhos em busca de pistas 

sobre as novas metodologias e outros conteúdos. 

A resultante da leitura interna foi um quantitativo significativo de trabalhos, a saber: 24 em 

relação a outros conteúdos e metodologias e 30 em relação à geometria. O grande quantitativo de 

investigações sobre geometria deve-se ao desenvolvimento do Projeto A trajetória da geometria 

escolar no Brasil e em Portugal e o Movimento da Matemática Moderna
65

 inserido no Projeto de 

cooperação CAPES/GRICES. 

Por conta das pesquisas sobre geometria e contrariando um dos princípios do ideário do 

MMM – manter a unidade entre os diversos domínios da matemática – inventário, organização e 

análise dos trabalhos foram realizados separadamente. Desta forma, optamos por apresentar o 

resultado das análises nas condições em que ele foi concebido, num primeiro momento a síntese dos 

textos que discutem conteúdos e metodologias que não se referem à geometria e num segundo 

momento, os estudos específicos de geometria. 

 

Novos conteúdos e novas metodologias 

 

Ainda são poucos os trabalhos desenvolvidos no âmbito do GHEMAT que privilegiaram 

conteúdos como temática principal para conduzir as investigações, apesar dos indicativos de 

Valente (2006) e Guimarães (2007) sobre a centralidade dos conteúdos para o Movimento. 

Oliveira (2009) no trabalho A abordagem do conceito de Função em livros didáticos 

ginasiais: uma análise em tempos modernos (décadas de 1960 e 1970) é o primeiro trabalho 

examinado e tem como objetivo investigar o conceito de função abordado em livros didáticos 

ginasiais durante as décadas de 1960 e 1970 no Brasil. As informações desse trabalho serão 

apresentadas mais adiante. O segundo trabalho de Arruda e Flores (2010) denominado A linguagem 

dos Conjuntos no ensino de Matemática: um estudo de caso em uma Escola Primária. Segundo 
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essas autoras “a teoria dos conjuntos funciona como meio e suporte de ensino e aprendizagem, 

contribuindo para o ideário da matemática moderna” (p. 405). 

Diante da identificação de apenas dois trabalhos relacionados aos conteúdos fez-se 

necessário uma segunda análise, a partir da leitura interna dos estudos. Os indícios sobre os 

conteúdos foram localizados em trabalhos que versam sobre temáticas associadas à formação de 

professores, a produção de estudos históricos, a impressos e a implantação do Movimento. E foi a 

partir de temáticas mais amplas que pinçamos informações sobre outros conteúdos e sobre as 

metodologias e dessa forma ampliamos para trinta trabalhos a quantidade de textos a serem 

examinados, com a ressalva que em muitos desses trabalhos os conteúdos ou as metodologias eram 

apenas citados como novidade. Por exemplo, Brito, Cruz e Ferreira (2006) ao abordar a inserção do 

MMM na Universidade Federal do Rio Grande do Norte afirmam que “Teoria dos conjuntos passou 

a fazer parte oficialmente do curso de cálculo em 1967”, mas não há informações sobre a 

abordagem desse conteúdo, destacando que não era esse o objetivo da autora. 

Tal fato se repete em Wielewski, Otte e Wielewski (2007) ao tratar dos indícios da inserção 

da Matemática Moderna em Cuiabá-MT, os autores destacam que os cursos “eram desenvolvidos 

em tempo integral e ministrados por professores de Educação e de Matemática da UFPE. Tanto os 

conteúdos matemáticos quanto as metodologias eram diferentes das praticadas até o momento, 

sendo a Teoria dos Conjuntos a maior novidade” (p. 147). 

Percebemos mais uma vez a referência à teoria dos conjuntos e aos cursos. Vale destacar 

que os cursos são citados em vários dos estudos examinados, e em quase todos há indicação de 

conteúdos ou de disciplinas, como é o caso apresentado a seguir retirado de LIMA (2007, p. 193)  

 

A estrutura desses cursos era dada, em duas semanas, organizadas em um, dois ou 

três estágios, os quais continham disciplinas Teoria dos Conjuntos; Lógica 

Matemática; Cálculo; Álgebra Moderna; Geometria Analítica; Probabilidades; 

Topologia; Programação Linear; Seminários de Ensino e Práticas Modernas que se 

constituíam tópicos direcionados ao Ensino Secundário, tais como: Conjuntos; 

Número e Numeral; Números Racionais Absolutos; Múltiplos e Divisores; 

Geometria; Resolução de Equações e Inequações; Trinômio do 2º grau, entre 

outros. 

 

A partir do exame dos trabalhos inventariados podemos afirmar que o “novo” passa a 

circular no Brasil por meio dos cursos promovidos pelos grupos, por meio dos livros didáticos, ou 

por meio da legislação. O que queremos ressaltar com essas informações é que as fontes 

preponderantes até agora nas pesquisas empreendidas são os livros didáticos e os documentos 

produzidos por participantes dos grupos de estudos criados na época, como o Grupo de Estudos do 

Ensino da Matemática – GEEM, de São Paulo, o Grupo de Estudos sobre o Ensino da Matemática – 
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GEEMPA, de Porto Alegre, o Núcleo de Ensino de Matemática – NEDEM, do Paraná. O maior 

destaque é dado sem dúvida a artigos e livros produzidos por Osvaldo Sangiorgi, figura 

emblemática do GEEM. 

Um dos estudos que trouxe grande contribuição no que diz respeito às mudanças de um 

conceito central na matemática no MMM é o trabalho de Oliveira (2009) que toma como fonte os 

livros de Matemática Curso Ginasial de Osvaldo Sangiorgi, a coleção didática Matemática Curso 

Moderno do mesmo autor, e os Guias para uso dos Professores, as coleções de Bóscolo e Castrucci, 

de Agrícola Bethlem, de Miguel Asis Name e do Grupo de Ensino de Matemática Atualizada – 

GRUEMA, de autoria de Anna Averbuch, Franca Cohen Gottlieb, Lucília Bechara Sanchez e 

Manhúcia Perelberg Liberman. 

Oliveira (2009) toma como eixos norteadores para as análises a estrutura de apresentação do 

conceito de função; a definição de função; a exploração dos conceitos de domínio, contra-domínio e 

imagem; a utilização de diagramas de flechas para estabelecer relações; representação gráfica da 

função linear e quadrática; e exercícios. 

Trata-se de um estudo que procurou identificar tanto as mudanças do ponto de vista 

conceitual como também as propostas metodológicas para o desenvolvimento do conceito de 

função, apresentado no ensino colegial
66

. No que diz respeito às transformações e apropriações da 

metodologia empregada para o conceito de função, Oliveira (2009) identificou mudanças 

significativas, evidenciadas nos exercícios propostos assim como na apresentação do conceito: 

 

É interessante ressaltar, que os exercícios propostos na década de 1950 eram 

limitados em relação ao desenvolvimento e a resolução. Um indicativo disso é, por 

exemplo, que a maioria deles usavam verbos de comando tais como construa e 

resolva, não apresentando contextualização e articulações com a realidade do 

aluno, nem com outras disciplinas. Já com a análise dos livros didáticos em 

Tempos Modernos, pudemos verificar a preocupação dos autores quanto à 

diversificação dos enunciados dos exercícios, propondo até aos alunos exercícios 

denominados exploratórios (no caso da coleção didática de Osvaldo Sangiorgi). 

Percebemos que na coleção GRUEMA há uma ênfase no raciocínio lógico indutivo 

e dedutivo do aluno, análise de situações reais, próximas à realidade dos 

estudantes, na contextualização e nas articulações com outras disciplinas - partindo 

de situações concretas conhecidas, até chegar em algumas conclusões que 

possibilitem o desenvolvimento do seu raciocínio. (OLIVEIRA, 2009, p. 201) 

 

As conclusões apresentadas pela investigação realçam a preocupação de uma metodologia 

que enfatize o desenvolvimento lógico do aluno e que estabeleça conexões com a realidade e com 

as outras disciplinas. Fica explícito o destaque para o aspecto aplicativo do conceito investigado. 
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Em relação ao conceito propriamente, Oliveira (2009) percebe que a definição adotada pelo 

livro de Osvaldo Sangiorgi é muito semelhante às demais obras analisadas. As conclusões do estudo 

indicam uma padronização em relação à seleção de aspectos como: função, como no caso particular 

de relação; exploração dos conceitos de imagem, domínio e contra-domínio; ampla utilização de 

diagrama de flechas, etc. De outra parte, as diferenças analisadas dizem respeito a ênfase na 

linguagem simbólica, o rigor na abordagem do tema, a preocupação com a abstração, o recurso ao 

método heurístico; a existência de alguma contextualização; a articulação com outras disciplinas; a 

utilização de recursos como cartas ao leitor, a presença de histórias em quadrinhos e a utilização de 

diversos tipos de representação (p. 203). 

Outro aspecto de destaque apontado pela pesquisa de Oliveira (2009) é a presença do 

diagrama de flechas como uma marca que tem sua introdução no MMM e permanece até hoje nos 

livros didáticos. O autor comprova a ideia de Chervel (1990), de que os sistemas antigos 

permanecem no momento em que o novo se instala, coexistindo o novo e o antigo em proporções 

variáveis (p. 203). 

Oliveira (2009) associou à análise do conteúdo função a perspectiva metodológica 

considerando para isso aspectos relacionados à materialidade, e às orientações para o professor e as 

recomendações para os alunos.  

As novas metodologias constituem elementos fortes nas propostas modernizadoras, em 

especial, nos projetos desenvolvidos nas escolas de Porto Alegre, as atividades utilizadas com as 

classes experimentais incluíam trabalho individual, trabalho em pequenos grupos e trabalho em 

grande grupo, com todos os alunos da classe; as tarefas foram bem diversificadas, sendo trabalhado 

ora o mesmo conteúdo matemático e variando os materiais, ora trabalhando conteúdos matemáticos 

e materiais diferentes, como destacam os estudos de Fischer e Carpes (2007, p. 128) 

Uma das evidências de uma nova metodologia vinculada às propostas do MMM é a 

variedade de materiais concretos utilizados nas classes experimentais, em especial no primário. 

Materiais industrializados como Cuisinaire, blocos lógicos, ábacos multi-base, entre outros, são 

listados nos documentos das classes experimentais. O uso desses materiais são sempre justificados à 

luz da teoria de Piaget, associado às etapas de aprendizagem de Dienes (FISCHER e CARPES, 

2007, p. 128). 

Como já dito anteriormente, conteúdos e metodologias também eram divulgados por meio 

de livros e periódicos e entre os autores mais investigado, o destaque é a produção didática de 

Osvaldo Sangiorgi. Pinto (2007) destaca o manual de Sangiorgi Matemática Curso Moderno, v.1, 

destinado à primeira série ginasial, que incluía um GUIA para uso dos professores. Segundo essa 

autora as principais características do manual são: 
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No “Guia para uso dos professores” para cada item dos Assuntos Mínimos, eram 

elencadas sugestões para as ações prioritárias a serem consideradas na execução do 

novo programa. Essas sugestões indicavam prioridades, a importância, os porquês 

do tratamento que sugeria o ensino de determinados conteúdos. Em suas 

observações pedagógicas, Sangiorgi raras vezes sugeriu uso de recursos didáticos e 

técnicas de ensino, no entanto seu livro moderno apresentava marcas da tecnologia 

didática que penetrava nas escolas do novo programa, indicando as prioridades, a 

importância, os porquês dos tratamentos que sugeria ao ensino de determinados 

conteúdos. A teoria, explicitada tanto no livro quanto no guia, sugeria ao professor 

que o importante era conhecer a estrutura da Matemática, cabendo a ele, portanto, 

tomar decisões pedagógicas para operacionalizar a nova proposta. 

 

Pinto (2007) conclui que a preocupação maior de Sangiorgi é com as operações, as 

propriedades, com as estruturas, com a nova linguagem matemática. E sua ferramenta didática 

preferida parece ter sido forjada muito mais no campo da ciência matemática que no campo da 

psicologia ou da educação. 

Tal percepção também pode ser constatada por Oliveira (2007) que buscou artigos que 

tratassem sobre metodologias durante o MMM. A autora informa que  

 

Sangiorgi constrói suas representações das propostas vinculadas sobre ensino de 

matemática, em termos da teoria que o sustenta, ele cita explicitamente Piaget e 

Boole, sendo que a teoria de Piaget mostra a correspondência existente entre as 

estruturas algébricas e os sistemas operatórios de inteligência das crianças, e no 

matemático Boole, busca a existência de uma álgebra do pensamento que, sob a 

forma de estruturas, se exprime pela língua e se revela pela gramática. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 143)  

 

A referida autora, no entanto destaca que “A problemática da metodologia de ensino de 

Matemática com essas novas propostas só é mencionada uma única vez, ao longo do texto e de 

forma bastante vaga. Refere-se a cursos de capacitação de professores e publicações nos Estados 

Unidos destinados a apresentar as novas propostas e novas metodologias” (Oliveira, 2007, p. 143).  

Oliveira (2007) ainda chama a atenção de que apesar de uma das principais atividades do 

GEEM ter sido a capacitação dos professores para o ensino de Matemática Moderna “a discussão 

metodológica ou didática, particularmente no ensino secundário, ficou em segundo plano”.  

Já no trabalho de Burigo (2010) encontramos a ação do GEEM na implantação de um 

aparato legal, a LDB. De acordo com a pesquisadora o GEEM “interveio no espaço aberto pela 

LDB” ao apresentar em 1962, uma proposta de “Assuntos Mínimos para um Moderno programa de 

matemática para o Ginásio e para o Colégio” já sob a influência da Matemática Moderna 

 

identificam-se, na proposta do GEEM para o ginásio, alguns tópicos novos: o dos 

“números racionais” –distinto do tópico “números fracionários”, por incluir os 
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“fracionários relativos”;o dos “números reais” – que antes apareciam como 

“grandezas comensuráveis e incomensuráveis” ou como “números racionais e 

números irracionais”; o das funções lineares. Para o colégio, aparecia como 

novidade a discussão da “função de segundo grau” no início da primeira série, 

antecipando o tema “funções”, antes tido como tema de “encerramento” da 

matemática do científico. O caráter inovador da proposta, contudo, não residia 

fundamentalmente na proposição de tópicos novos, mas nas “sugestões” 

apresentadas para a abordagem dos tópicos tradicionais, que enfatizavam, entre 

outros aspectos, o uso das noções de conjunto e estrutura (Burigo, 2010, p. 285)  

 

Burigo (2010) ainda ressalta que é no IV Congresso Brasileiro do Ensino de Matemática o 

fórum privilegiado para legitimação da proposta do GEEM. Mas só é em 1965 que uma comissão 

designada pelo Departamento de Educação de São Paulo, presidida por Benedito Castrucci e com 

Osvaldo Sangiorgi como secretário é que as sugestões para um roteiro de programa para a cadeira 

de matemática são publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 Na “nova coleção” o estudo das equações, na segunda série ginasial, precede o do “cálculo 

literal”, remetido à terceira série ginasial. Osvaldo Sangiorgi justifica essa alteração no “Guia para 

Uso dos Professores”, valendo-se exatamente de justificativas internas à Matemática. 

Destacam-se nos trabalhos referências aos métodos, metodologias e práticas pedagógicas, 

sobretudo envolvendo nomes como os de George Papy, Zoltan Dienes e Piaget. Entretanto, tais 

referências carecem de associação entre conteúdos e metodologias. Quanto aos estudos sobre os 

materiais didáticos valorizados no MMM,  estes aparecem associados ao tratamento metodológico a 

exemplo dos usos do material Cuisinaire; de gráficos multicores para traduzirem relações; da 

calculadora de Papy; da linguagem relacional sustentada por gráficos multicores e pelo material 

multibásico; de ábacos decimais; de curiosidades históricas sobre o tema abordado; de fichas de 

papelão e de sólidos geométricos.  

 

Novos conteúdos e metodologias de geometria no MMM 

 

Como já dito anteriormente, o desenvolvimento do Projeto A trajetória da geometria 

escolar no Brasil e em Portugal e o Movimento da Matemática Moderna é uma marca explícita no 

inventário dos trabalhos a respeito de conteúdos e metodologias. Dito de outra forma, o número 

elevado de publicações específicas em relação à geometria no MMM se justifica pelo Projeto.  

Outro aspecto a ser destacado é a motivação para o estudo específico acerca do papel 

desempenhado pela geometria no MMM. A representação mais forte na Educação Matemática 

brasileira sobre o tema, nas últimas duas décadas, era expressa pelo trabalho de Pavanello (1989), 

que sem a pretensão de estudar especificamente a geometria no MMM, associou o abandono da 
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geometria com a proposta de ensino pelas transformações geométricas, bandeira defendida pelo 

MMM. Nossa hipótese inicial era de que essa representação poderia ser reinterpretada a partir de 

uma investigação histórica focada no ensino de geometria.  

No que diz respeito aos temas e metodologias abordados na geometria escolar no período 

que antecede a chegada do MMM no Brasil, destacamos os estudos que investigam os artigos da 

Revista Escola Secundária. As análises realizadas por Oliveira e Pietropaolo (2008c) indicam 

concordância com o Programa Mínimo prescrito para os cursos ginasiais (Portaria de 1951), como o 

fato de considerar o aluno como centro do processo de ensino e não somente a organização da 

Matemática. Destacam a necessidade de “iniciação ao raciocínio dedutivo”, por meio dos teoremas 

da geometria plana, recomendando que as demonstrações sejam desenvolvidas apenas nas 3ª e 4ª 

séries ginasiais, sob a justificativa de que o assunto é difícil e árido. O professor Antonio Rodrigues 

sugere em um artigo organizar uma lista de axiomas, incluindo teoremas de “demonstração 

intuitiva” para depois introduzir os alunos nas demonstrações (2008b, p. 99). Os artigos das 

Revistas destacam ainda o uso de materiais didáticos no ensino de Matemática com a finalidade de 

proporcionar ao aluno a experimentação e verificação de propriedades e teoremas.  

Em outro estudo que revela a ambiência anterior ao MMM no que diz respeito à geometria, 

Leme da Silva pela análise dos Anais dos Congressos Nacionais de Ensino de Matemática conclui 

que: 

A discussão presente nos Congressos Nacionais de Ensino de Matemática não trata 

da geometria especificamente, nem da possibilidade de sua reformulação de modo a 

atender às estruturas que regem a ciência matemática; o debate em questão diz 

respeito aos problemas didáticos, em colocar em prática a legislação determinada, o 

ensino de geometria dedutiva. Ou seja, debates relacionados com o ensino do saber e 

mais especificamente com a prática pedagógica, ligados à cultura escolar. (LEME 

DA SILVA, 2008a, p. 79)  

 

Pode-se dizer que o panorama expresso pelos professores, no que tange ao ensino de 

geometria ginasial, é de uma solução didática para o ensino da geometria dedutiva. As propostas 

debatidas nesses fóruns apontam para o aumento do número de axiomas com o objetivo de facilitar 

a compreensão do aluno para uma dedução matemática.  

No cenário internacional, muitos foram os debates e encontros de discussão acerca de qual a 

geometria que deveria ser ensinada na proposta modernizadora. De acordo com Leme da Silva 

(2009a) a perspectiva para o ensino de geometria defendida por Dieudonné em Royaumont é 

baseada na geometria vetorial e no estudo dos vetores e espaços vetoriais. Nos EUA, destaca-se a 

formação de grupos de estudo para produção de textos didáticos na nova abordagem, entre eles, o 

School Mathematics Study Group (SMSG). A proposta revelada nos materiais do SMSG preserva a 
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geometria euclidiana e reveste-a de facilitadores metodológicos, enfatiza a sua exploração e no 2º 

ciclo organiza os resultados verificados experimentalmente na axiomatização euclidiana. Como 

consenso, a autora destaca os aspectos metodológicos: é possível identificar tanto na proposta do 

SMSG como na de Dubrovnik a necessidade imperativa para o 1º ciclo
67

 de iniciar o estudo da 

geometria no secundário por uma abordagem experimental. A ênfase na investigação, exploração 

realizada pelos alunos antes do processo de axiomatização e formalização é uma tônica nas duas 

propostas. Diante desse panorama internacional como a proposta modernizadora foi apropriada, 

incorporada pela cultura escolar brasileira?  

A análise das pesquisas inventariadas revela que na maioria delas os livros didáticos foram 

eleitos como fonte central de análise. Assim sendo, apresentamos uma breve síntese dos principais 

resultados acerca da produção didática.  

Seguindo a ordem cronológica, a primeira coleção de livros didáticos produzida no Brasil, 

para o ginásio, com a proposta moderna é de Osvaldo Sangiorgi. Leme da Silva analisa essa obra 

em comparação com a coleção anterior, do mesmo autor, e considera a posição de Sangiorgi em 

relação ao ensino de geometria da seguinte maneira:  

 

Enquanto Dieudonné propõe uma ruptura com a geometria euclidiana e Castrucci 

admite que, no Brasil, seria um passo ousado realizar as mudanças propostas pelo 

MMM, Sangiorgi incorpora à sua obra os elementos característicos dos diferentes 

posicionamentos. Não abandona a geometria euclidiana, nem a dedutiva, mas 

acrescenta novos postulados, uma geometria exploratória. Também não se posiciona 

partidário da geometria desenvolvida pelas transformações geométricas, mas não 

deixa de reservar um espaço a tal abordagem (LEME DA SILVA, 2008b, p. 91)  

 

Leme da Silva (2008b) também destaca que a mudança significativa da proposta de 

geometria na abordagem moderna de Sangiorgi é o tratamento metodológico, apresentando um 

desenvolvimento mais detalhado dos conceitos e propriedades geométricas, juntamente com uma 

tentativa de recuperar aspectos exploratórios antes da axiomatização.  

 A segunda obra discutida nos trabalhos selecionados é a de Benedito Castrucci, com mesmo 

nome da coleção de Sangiorgi, Matemática: curso moderno”, publicada em 1967, juntamente com 

Alcides Bóscolo. Duarte (2007) investiga a atuação do matemático Benedito Castrucci em sua tese 

de doutorado e analisa a coleção para o ginásio. De acordo com a pesquisadora, os mesmos 

procedimentos adotados por Sangiorgi em relação à geometria são observados na coleção de 

Castrucci e Bóscolo: incorporação do conceito de medida, partir de uma geometria experimental 
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para uma gradual formulação dedutiva da geometria euclidiana e reserva o apêndice para a 

geometria das transformações (Duarte, 2007, p. 303).  

Castrucci é também autor de livros didáticos destinados ao ensino colegial e no ano de 1968, 

publicou o livro Geometria: curso moderno em substituição ao Lições de geometria elementar. 

Leme da Silva & Oliveira (2006) constatam que do ponto de vista da geometria a obra não traz 

alteração em si, ou seja, preserva a geometria euclidiana com os mesmos postulados e teoremas. 

Castrucci, no prefácio, se posiciona em relação ao MMM, ao afirmar que o trabalho na chamada 

Matemática Moderna tem sido no sentido de uma evolução e não de uma revolução, e assim, considera 

conveniente e útil não alterar a seqüência dos assuntos e teoremas da Geometria, tratando-os apenas numa 

nova linguagem, com base na Teoria dos Conjuntos. 

A terceira obra didática analisada é a desenvolvida pelo NEDEM – Núcleo de Estudo e 

Difusão do Ensino de Matemática, liderado pelo professor Osny Antonio Dacol. A dissertação de 

mestrado de Ferreira (2006) investiga a proposta pedagógica de geometria na coleção didática, 

destinada ao ginásio, Ensino Moderno de Matemática, elaborada pelo grupo paranaense. O primeiro 

volume da coleção é publicado no ano de 1968. De acordo com Ferreira (2006), as principais 

inovações da proposta são acrescentar uma noção mais avançada de homologia, a linguagem da 

teoria dos conjuntos, demonstrações de teoremas utilizando proposições lógicas e o cálculo vetorial. 

A introdução dos vetores é um diferencial do grupo paranaense em relação à de outros estados. 

Entretanto, a proposta não permanece por muito tempo no currículo da Escola Estadual do Paraná, 

sendo substituída em 1974. 

A quarta coleção investigada é a produzida pelo grupo baiano, sob a liderança da professora 

Martha Maria de Souza Dantas. A dissertação de mestrado de Camargo (2009) investiga as obras 

didáticas desse grupo, que inicia na Universidade da Bahia, no CECIBA, Centro de Estudos de 

Ciências da Bahia, mais especificamente na Secção Científica de Matemática (SCM) com a 

coordenação de Dantas e orientação de Omar Catunda. O estudo apresenta as produções e a 

trajetória da coleção desde as apostilas iniciais produzidas no ano de 1966 até a edição publicada 

em 1998, não mais como uma coleção didática completa, mas como um material didático específico 

para o ensino de geometria e das transformações geométricas. 

A coleção Ensino Atualizado, de 1971, destinada ao curso ginasial, apresenta uma proposta 

inovadora para o ensino de geometria contendo a Geometria Afim e a Geometria Euclidiana:  

 

A Geometria Afim foi abordada por meio dos vetores e grupo das transformações, 

com um tratamento via estruturas algébricas que usava as propriedades e relações 

algébricas da teoria dos conjuntos. Na Geometria Euclidiana, estudaram-se os 
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conteúdos clássicos, entretanto, com um novo tratamento, no qual se destacou o uso 

constante das transformações geométricas (CAMARGO, 2009, p. 167).  

 

Camargo (2009) aponta que o grupo baiano desenvolveu uma proposta audaciosa e, em 

alguma medida, influenciada pelas idéias de Felix Klein, Jean Dieudonné e das discussões 

realizadas no Seminário de Dubrovnik. Outro ponto destacado pela pesquisadora é que a proposta 

constitui-se como inovadora, pois segue outro modelo, em discordância com a coleção de 

Sangiorgi, hegemônica na década de 1960. Na análise de Camargo, a geometria elaborada pelo 

grupo de Salvador percorre caminhos próprios, inovadores, criativos e estabelece uma sintonia 

próxima das discussões internacionais. Ainda, segundo a autora, o reconhecimento de Catunda 

como matemático é um determinante na constituição dessa obra, ao empregar os espaços vetoriais e 

as transformações nos conteúdos clássicos da Geometria Euclidiana, rompendo com a forma 

tradicional de se ensinar esse conteúdo.  

As coleções didáticas produzidas pelo grupo têm vida longa, mais de 30 anos de pesquisa e 

sofrem muitas reformulações, muito provavelmente pelas críticas e rejeições de professores e 

alunos, sem, contudo, abandonar a abordagem moderna. As transformações geométricas presentes 

na Geometria Euclidiana evidenciam a característica marcante  inovadora do ensino de geometria 

no Brasil (Camargo, 2009, p. 171).  

Outro estudo que também examina a proposta de geometria da coleção coordenada por 

Dantas é a dissertação de Freire (2009). A pesquisa analisa as iniciativas inovadoras no CECIBA de 

1965 a 1969 e destaca a produção da SCM, em especial a proposta do ensino de geometria na 

coleção didática de matemática. De acordo com a pesquisadora, ao analisar os conteúdos do livro 

Matemática Moderna III e IV coordenado por Dantas e sob orientação de Catunda, de 1969, há 

elementos que também sustentam a argumentação da similaridade entre a proposta elaborada e 

difundida pelos trabalhos de Dubrovnik e o programa proposto pelo grupo de professores do 

CECIBA (p. 87).  

Em artigo recentemente publicado, Freire e Dias (2010) resumem a similaridade apontada 

entre o programa de geometria do CECIBA e de Dubrovnik com a expressão: "ensino de geometria 

a partir das transformações geométricas" e ressaltam que essa similaridade não se encontra em 

livros didáticos publicados na mesma época (p. 380). Ao constatarem as duas vertentes (Fehr, 1962 

apud Freire e Dias, 2010), para o ensino de geometria, uma apoiada em Birkhoff e outra em Klein, 

os pesquisadores concluem que “então, está claro que as propostas da SCM para o ensino 

secundário de geometria estavam em consonância com pelo menos uma das vertentes que 

circulavam em âmbito internacional” (2010, p. 381).  
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A quinta coleção examinada Curso Moderno de Matemática para o ensino de 1º grau é 

produzida por um grupo de professoras: Anna Averbuch, Franca Cohen Gotlieb, Lucília Bechara 

Sanchez e Manhúcia Perelberg Liberman, com a supervisão de Jacy Monteiro no ano de 1977. O 

grupo assina a coleção com a sigla GRUEMA – Grupo de Ensino de Matemática Atualizada. Rios 

(2010) investiga a coleção do GRUEMA em sua dissertação de mestrado e em suas considerações 

finais, destaca: 

Em síntese, o estudo da geometria dedutiva visa o desenvolvimento do 

raciocínio lógico dedutivo e propicia ao aluno abstrair os conceitos 

geométricos de maneira gradual, ao associar a geometria dedutiva à 

geometria experimental ... Os casos de congruência e de semelhanças de 

triângulos foram abordados de forma clássica da Geometria Euclidiana, o que 

nos leva a crer que a proposta para o ensino de geometria nos livros do 

GRUEMA é a Geometria Euclidiana (RIOS, 2010, p. 157-158).  

 

A proposta de ensino de geometria da coleção é considerada inovadora, pela grande 

interação entre os diversos tópicos da matemática, como: geometria afim, geometria analítica, 

aritmética, geometria euclidiana, álgebra, teoria dos conjuntos, transformações geométricas, 

vetores. A obra apresenta também a estratégia metodológica com o recurso dos quadrinhos e o uso 

da cor como organização de informações. Rios (2010) mostra que o viés metodológico da coleção 

apropria-se das propostas elaboradas por Dienes e Lucienne Felix e consiste na geometria 

experimental, direcionada ao desenvolvimento do raciocínio lógico. 

A coleção de 5ª a 8ª série do GRUEMA dá continuidade a coleção anterior de 1ª a 4ª série 

de autoria de Liberman e Sanchez. Uma das mudanças identificadas por Rios ao comparar a versão 

experimental do livro da 5ª série com a publicada é a retirada da recordação dos conceitos 

elementares de geometria estudados nas séries iniciais, que aborda, entre outros conceitos, as 

noções de topologia. As hipóteses levantadas para a não inclusão desse tópico na publicação 

definitiva seriam: a negociação com a editora, os professores poderiam rejeitar, por ser difícil, ou 

ainda, uma reação da cultura escolar diante de uma nova proposta para a geometria.  

Os dois próximos trabalhos são realizados em Santa Catarina e além dos livros didáticos de 

matemática, elencam como fontes de pesquisas, documentos normativos de Santa Catarina e 

entrevistas com professores de matemática que atuaram nas décadas de 1960 e 1970.  

A dissertação de Brigo (2010) investiga como e com que propósito as figuras geométricas 

aparecem nos livros didáticos de matemática da década de 1970 e nos documentos normativos de 

Santa Catarina. Em relação aos discursos normativos, a geometria se faz presente nos assuntos 

“medir grandezas” e “realizar transformações no plano”, em que as figuras geométricas são 
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apontadas como um dos meios de construir a abstração do conhecimento matemático, por meio da 

experimentação.  

No que diz respeito aos livros didáticos, são analisados os livros de autoria de Andrini, 

Catunda, Name, Scipione, Sangiorgi e Zambuzzi, da 7ª série do 1º grau. Brigo ressalta que mesmo 

que o MMM tivesse a intenção de abolir as figuras na geometria, nos livros analisados, elas marcam 

presença junto ao ensino desse conteúdo. Além disso, a geometria marca grande presença nas obras 

analisadas. Na maioria delas, evidencia-se a presença de duas geometrias: uma intuitiva e outra 

dedutiva. Quanto à geometria dedutiva, Brigo (2010) conclui:  

 

A preocupação com uma nova abordagem para o ensino da geometria dedutiva se 

fez presente nos discursos, mas na prática pedagógica, focando os livros didáticos 

que foram analisados – e são significativos pelos documentos normativos – a 

geometria dos triângulos, fortemente criticada por Dieudonné não foi abolida junto 

ao ensino da 7ª série. Em todos os livros, destina-se uma parte para o estudo dos 

triângulos. Notamos que em algumas delas a ênfase é maior, porém em todas houve 

o ensino do triângulo. Inclusive, na maioria dos livros, vemos uma mesma 

disposição da representação figural dos triângulos em relação à margem inferior dos 

livros didáticos, a maioria dos triângulos é apresentada com um dos lados paralelos à 

margem inferior do livro (BRIGO, 2010, p. 150).  

 

A segunda pesquisa de Santa Catarina é a dissertação defendida por Rocco (2010), que 

verifica como se dá a presença dos materiais didáticos no ensino de Geometria aplicado ao Ginásio, 

no Estado de Santa Catarina nas décadas de 1960 a 1980. A análise dos discursos presentes nos 

documentos normativos aponta que o uso de materiais didáticos para o ensino catarinense de 

Geometria está baseado nas indicações do ideário do MMM, que segundo Rocco é entendido como 

uma base a partir da qual se pode abstrair matematicamente, de modo que ao final da atividade com 

materiais, visava-se atingir uma estrutura matemática.  

Outra fonte analisada por Rocco é o relato de professores de matemática que atuaram no 

período do MMM. Se no nível do discurso, baseando-se nos documentos normativos, é possível 

identificar as características do ideário do MMM para a Matemática e, em particular, para o ensino 

de Geometria, o mesmo não é constatado nas práticas pedagógicas. De acordo com o depoimento de 

professores, na prática, o que prevalece nas décadas de 1960 e 1970 é a implantação e a 

incorporação da linguagem relativa à Teoria dos Conjuntos. Quanto à concepção e ao tratamento do 

ensino de Geometria, esses não parecem ter mudado. Percebe-se que, quando era ensinada a 

Geometria, primava-se pela memorização dos teoremas e pelas demonstrações. Também não é 

possível identificar na fala dos depoentes, conteúdos de Geometria sendo ensinados por meio das 

transformações.  
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Sobre o uso dos materiais didáticos, os professores argumentam que: 

 

Havia poucos materiais para ensinar os conceitos geométricos, e os professores 

justificavam que não era muito fácil achar esses materiais, os quais, quando 

encontrados, custavam muito caro. Consequentemente, nem escola nem aluno 

tinham condições econômicas para adquiri-los (ROCCO, 2010, p. 125). 

 

Finalizando a síntese dos estudos que destacam como fonte os livros didáticos, 

acrescentamos dois trabalhos que abordam a produção de materiais didáticos de Portugal. Leme da 

Silva (2007) examina o material didático produzido por Sebastião e Silva para as turmas-piloto, 

alunos de 16 a 17 anos de idade, que iniciam a experiência no ano de 1963, em relação ao ensino de 

geometria, concluindo que:  

 

A proposta de Sebastião e Silva assemelha-se à abordagem defendida por 

Dieudonné, ou seja, de uma geometria baseada nos vetores e nos espaços vetoriais. 

Entretanto, a introdução dessa nova abordagem para o ensino da geometria não 

significa romper ou negar o estudo da geometria euclidiana. Muito pelo contrário, os 

alunos selecionados para realizar a experiência de modernização do ensino da 

matemática, nas turmas-piloto, eram os que tinham um bom desempenho na 

matemática. Isso significa que tais alunos haviam realizado, com bom 

aproveitamento, o 2
o
 ciclo do ensino liceal, que correspondia a um estudo completo 

da geometria euclidiana plana e espacial (LEME DA SILVA, 2007, p. 97).  

 

Numa comparação inicial com a realidade brasileira, Leme da Silva (2007) apresenta o 

ponto de vista de Castrucci, que produz material didático de ensino de geometria para o mesmo 

nível de ensino que Sebastião e Silva, porém com uma postura mais cautelosa, ao afirmar que a 

inovação preconizada por grandes matemáticos não deva ser feita imediatamente.  

A autora considera que Castrucci, tenha tido receio de implementar a algebrização da 

geometria no ensino secundário brasileiro, entretanto, em alguma medida, Sebastião e Silva tem um 

posicionamento semelhante pelo fato de selecionar professores e alunos bem preparados para 

viabilizar sua experiência. 

No nível ginasial, Leme da Silva (2008c) realiza uma comparação preliminar na década de 

1960. No Brasil, Osvaldo Sangiorgi publica a coleção didática com a abordagem moderna, a partir 

de 1963 e em Portugal, Palma Fernandes tem seu compêndio aprovado como livro único para o 

ensino de geometria, no ano de 1962. Vale ressaltar que os dois autores, Sangiorgi e Palma 

Fernandes são referências como autores de livros didáticos no período que antecede o MMM. Em 

relação à proposta modernizadora para a geometria, Leme da Silva (2008c) argumenta que enquanto 

no Brasil, Osvaldo Sangiorgi publica, em 1966, em sua coleção “Matemática Curso Moderno”, uma 
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proposta bastante diferenciada para o ensino de geometria em relação a sua coleção anterior, em 

Portugal, as mudanças, vindas pelo MMM para as séries iniciais parecem demorar mais. O livro 

“Elementos de Geometria” de Paula de Fernandes, de 1962, não faz menção nenhuma às mudanças 

decorrentes do MMM na apresentação da obra. 

A explicação da diferenciação evidenciada entre Sangiorgi e Palma Fernandes, apontada 

pela autora, é que Palma Fernandes, não está presente na Comissão que irá desenvolver o material a 

ser experimentado nas turmas-piloto e parece ficar distante das discussões internacionais. De outro 

lado, Sangiorgi esteve nos EUA no início dos anos 1960 fazendo cursos de verão e toma contato 

com os grupos de estudos norte-americanos que produziam e experimentavam materiais didáticos 

elaborados segundo a proposta do MMM e ao retornar ao Brasil passa a ser o grande divulgador e 

defensor do Movimento.  

A partir da síntese do rol de estudos que consideram o livro didático como um vestígio 

significativo para a compreensão das práticas pedagógicas, pode-se afirmar a diversidade de 

posicionamentos no que diz respeito ao ensino de geometria. Longe de ser abandonado pelos 

autores, o ensino de geometria é apresentado como uma nova proposta, na qual se identificam as 

duas tendências marcantes, já apontadas por Fehr. Uma que incorpora as transformações 

geométricas, na abordagem defendida por Klein, desenvolvida em estudos experimentais, na Bahia 

e no Paraná. A segunda, hegemônica, que reforça a geometria euclidiana com uma abordagem 

diferenciada, seja na incorporação de novos axiomas, assim como na inclusão da geometria 

experimental, tendo a obra de Sangiorgi como um modelo para as demais.  

A representação que associa a geometria moderna como sendo a geometria das 

transformações, pelos estudos aqui analisados, parece não ser a mais efetiva. As propostas 

inovadoras chegam aos manuais, mas com exceção do grupo liderado por Dantas, na Bahia, ficam 

restritas a experiências isoladas e não são reconhecidas e legitimadas na produção didática, quem 

dirá nas práticas pedagógicas. Leme da Silva (2009b) busca uma nova representação para o ensino 

de geometria desenvolvido na cultura escolar no período do MMM e tece as seguintes 

considerações:  

Talvez ainda seja cedo demais para a produção de novos fatos históricos sobre o 

ensino de geometria e o MMM, mas certamente ele não pode estar somente atrelado 

à presença das transformações geométricas ao rol de conteúdos de uma proposta 

curricular. Tudo indica que o conceito transformações geométricas foi tratado em 

experiências isoladas, mas não penetrou nas aulas de matemática, a menos em 

contextos muito particulares, como é o caso da Bahia. Criticar o ensino de geometria 

ao tempo do MMM considerando como ponto central a proposta das transformações 

geométricas é uma crítica ao ideário do MMM, mas não propriamente às práticas 

pedagógicas que o ensino de geometria incorporou (p. 17) 
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Outro ponto destacado na confrontação dos diversos estudos é a evidência de metodologia 

diferenciada para o ensino de geometria, principalmente apoiado na presença de materiais didáticos 

e com ênfase na experimentação. As figuras geométricas também marcaram presença acentuada nos 

manuais didáticos da época. Pode-se afirmar que tanto os materiais didáticos como a 

experimentação são apontados como fundamentais na passagem do concreto para o abstrato, de 

modo a atingir as estruturas matemáticas, em especial nos cursos ginasiais ou denominados de 1º 

ciclo (alunos de 11 a 14 anos de idade). 

O inventário realizado aponta lacunas nas pesquisas no que diz respeito ao ensino primário e 

colegial sobre a geometria, que certamente merecem estudos particulares. Os ditos estudos 

comparativos também se apresentam incipientes, tanto na comparação entre os diferentes estados 

brasileiros, assim como com os outros países. Finalizamos esse debruçar sobre o ensino de 

geometria ao tempo do MMM com o depoimento da professora Lucília Bechara
68

 a respeito do 

tema:  

As pessoas não sabem o que era o ensino da matemática antes da Matemática 

Moderna, era isso, decorava o teorema.... Se a Matemática Moderna colocou tudo 

isso em questão, ela já fez um grande serviço! 

 

O MMM e a necessidade de estudos sobre história dos conteúdos e métodos de ensino. 

Retomando uma das nossas questões iniciais, em que indagamos se já seria possível 

identificar nas pesquisas uma ruptura na representação que associa o MMM ao fracasso, a 

“conjuntivite” e ao abandono da geometria. Desde lá, nos colocamos partidários de investigações 

que priorizem as práticas pedagógicas do ensino da matemática ao tempo do MMM. Nesse sentido, 

consideramos o presente texto como tendo um papel preponderante, na medida em que procura 

registrar os momentos em que o MMM debate e propõe mudanças tanto no que diz respeito aos 

conteúdos como em relação às metodologias para o ensino de matemática. Em outras palavras, sem 

esquecer os demais componentes que integram a disciplina escolar segundo Chervel (1990), 

defendemos que para uma compreensão de práticas pedagógicas de ensino de matemática no 

MMM, a investigação específica sobre conteúdos e metodologias é determinante. 

Constatamos que a expressiva maioria de estudos inventariados toma como fonte principal 

de pesquisa os livros didáticos. Isso é um indicativo forte de que os trabalhos avançam e trazem 

contribuições para a história da educação matemática durante o MMM. Certamente a presença de 

livros didáticos nos diferentes trabalhos é uma confirmação da importância dessa fonte para uma 

compreensão do MMM, visto ser uma ferramenta norteadora de práticas pedagógicas. 

                                                           
68

 O depoimento realizado na PUC/SP no dia 22 de setembro de 2007 pode ser assistido no vídeo disponibilizado no site 

do GHEMAT (http://www.unifesp.br/centros/ghemat 
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Antes de finalizarmos este texto vale destacar um elemento de contradição em relação ao 

entendimento ou aos procedimentos adotados por um dos principais referentes da MMM que é 

Osvaldo Sangiorgi. Segundo está posto por Leme da Silva (2008b), em outra parte deste texto, há 

na abordagem moderna de Sangiorgi uma mudança significativa na proposta em relação ao 

tratamento metodológico, apresentando um desenvolvimento mais detalhado dos conceitos e 

propriedades geométricas, juntamente com uma tentativa de recuperar aspectos exploratórios antes 

da axiomatização. Já Pinto (2007) afirma que a preocupação maior de Sangiorgi é com as 

operações, as propriedades, com as estruturas, com a nova linguagem matemática. e que sua 

ferramenta didática era oriunda muito mais do campo da ciência matemática do que campo da 

psicologia ou da educação. Entendimento semelhante é apresentado por Oliveira (2007) que entre 

outros aspectos destaca que não havia uma preocupação por parte de Sangiorgi em relação às 

discussões metodológicas, pois no caso do ensino secundário a discussão metodológica ou didática, 

ficou em segundo plano. O que significa essas leituras diferenciadas da ação de Sangiorgi em 

relação às propostas metodológicas? Talvez seja exatamente por se tratarem de pesquisas que como 

posto anteriormente não fazem parte de um mesmo projeto que privilegia um conteúdo e examinam 

as “mudanças” em relação a uma série, uma coleção, ou efetuam comparação entre livros didáticos 

de autores diferenciados. Mas essas são sem dúvidas pistas para novas pesquisas. 

De modo geral, constatamos que, com exceção da geometria, na maioria dos trabalhos 

analisados, existe uma indicação ou referência sobre conteúdos, porém as investigações não se 

aventuram em fazer análise desses conteúdos seja comparando como eles são apresentados em 

livros didáticos, seja sobre a forma como foram apropriados na época por professores ou por alunos. 

Com certeza novas pesquisas referentes às práticas de ensino da Matemática Moderna devem 

avançar no que diz respeito ao diálogo entre o tratamento dado aos conteúdos e às metodologias, 

para que tenhamos condição de identificar como isso aconteceu em pesquisas locais. Para extrapolar 

a dissociação entre conteúdos e metodologias e quem sabe desvendarmos novos “segredos” sobre o 

MMM Ainda como encaminhamento de novas pesquisas, evidenciamos a importância de  

aprofundar em relação a todos os conteúdos, inclusive a geometria, para uma compreensão de 

práticas pedagógicas de matemática no MMM. Nesse sentido, estudos da história de conteúdos são 

fundamentais. 

Constatamos que, na maioria dos trabalhos analisados nessa sessão, existe uma indicação ou 

referência sobre conteúdos, mas a maioria das investigações não se aventura em fazer análise desses 

conteúdos seja comparando como eles são apresentados em livros didáticos, seja sobre a forma 

como foram apropriados na época por professores ou por alunos. Por isso, temos clareza que as 

pesquisas referentes às práticas de ensino da Matemática Moderna devem avançar no que diz 
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respeito ao diálogo entre o tratamento dado aos conteúdos e às metodologias, para que tenhamos 

condição de identificar como isso aconteceu em pesquisas locais. Para extrapolar a dissociação 

entre conteúdos e metodologias e quem sabe desvendarmos novos “segredos” sobre o MMM.  
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uma revolução curricular 
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Movimento da Matemática Moderna: história de uma revolução curricular 

 

Em meio às urgências do presente, que contribuição traz a história da educação matemática 

das décadas 1960-1980? Por certo, a leitura dos capítulos deste livro possibilitou o acesso a uma 

infinidade de dados sobre o Movimento da Matemática Moderna em termos de sua fixação em 

diferentes partes do país e, ainda, em Portugal. O texto trouxe, também, a análise das diferentes 

dimensões existentes num movimento internacional que aportou no Brasil e em Portugal, na 

segunda metade do século passado, embalado pelo discurso da modernização do ensino, num 

contexto de acelerada inovação tecnológica e de demanda de formação de cientistas e técnicos. De 

outra feita, o tema da necessidade e urgência da formação de professores constituiu elemento de 

legitimação para um intercâmbio ou mesmo apoio externo, nos termos de acordos como o MEC-

USAID. Mas serão os livros didáticos que terão importância maior na circulação do Movimento por 

entre os professores, num contexto apoiado pela mídia impressa e televisiva. A estas ações de 

divulgação do Movimento seguem aquelas de sua institucionalização. As análises mostram-na em 

duas fases no Brasil: a primeira que revela a Matemática Moderna praticada de modo oficioso; a 

segunda, pós LDB, de maneira oficial. Essas fases permitem concluir que a acolhida do MMM no 

Brasil não foi acompanhada de uma política planejada por parte do Ministério da Educação e 

Cultura ou mesmo das Secretarias de Educação. Como em muitas outras situações, predominou a 

ambiguidade por parte dos organismos governamentais: o consentimento e um apoio não muito 

custoso às ações dos grupos substituíram um posicionamento mais definido em relação à 

matemática moderna. Consequência disso é que os governos podiam se beneficiar da propaganda de 

estarem investindo no ensino científico. Com esse discurso oficial ficavam sem assumir o ônus de 

defender uma proposta curricular polêmica, pouco compreendida ou cuja implementação integral 

seria mais onerosa. Assim, diferentemente de muitas representações sobre o Movimento tem-se uma 

institucionalização da matemática moderna que não aconteceu “de uma só vez”, por alguma decisão 

governamental centralizada. Elementos da matemática moderna foram incorporados aos programas 

e aos exames segundo dinâmicas regionais e setoriais diversas. De outra parte, em contraste com a 

situação brasileira, num contexto de centralização e homogeneização, a acolhida do MMM em 

Portugal se dá de modo algo planejado, por ação governamental estruturada como política de 

ensino, mesmo que, por vezes, as iniciativas governamentais viessem a reboque de ações como as 

do matemático Sebastião e Silva, sempre precedendo decisões ministeriais.  

Esse caráter do Movimento de, em boa medida, antecipar-se às resoluções dos ministérios da 

educação, revela mobilização. Grande mobilização por parte de professores, matemáticos, autores, 
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editoras e tantos outros personagens, num complexo conjunto de interesses amalgamado sob o signo 

MMM. De parte dos matemáticos que ativamente participaram do Movimento é possível observar 

certa mudança de status profissional. Se antes do MMM parte deles alocava-se, prioritariamente em 

suas atividades no ensino superior, com a eclosão do Movimento passam a ministrar cursos a 

público maior, diversificado e não mais tão elitista quanto aquele presente nos poucos cursos de 

formação professor de matemática. Transformam-se, desse modo, esses professores do ensino 

superior, em divulgadores da Matemática Moderna, inaugurando uma nova genealogia profissional 

do professor de matemática e uma nova cultura de formação do professor de matemática. Uma nova 

profissionalidade surge, centrada no conhecimento das estruturas matemáticas, na nova linguagem 

matemática, na axiomática, tendo a Teoria dos Conjuntos como elo unificador dos conteúdos 

programáticos. De outra parte, esse novo paradigma de formação propiciou um diálogo entre a 

Matemática e a Educação, dinamizando a demanda pelo aperfeiçoamento profissional e 

ressignificando, nas décadas de 1960 e 1970, o campo da Educação Matemática como espaço 

fertilizador da formação dos professores de Matemática. 

Mesmo após a leitura dessas análises sobre o MMM ainda permanece a indagação: como 

esse passado vem sendo representado em dias atuais? O que equivale a perguntar: Como tem sido 

trazido a tempos presentes o MMM no debate com vistas à resolução dos problemas crônicos do 

ensino de matemática? Tudo indica que duas são as representações mais vigorosas, já de longa data, 

sobre o MMM. Uma delas é a de que houve um fracasso da matemática moderna; a outra, diz 

respeito ao abandono do ensino de geometria em razão do Movimento. 

De pronto, nesta obra, a representação ingênua de fracasso do Movimento parece ter sido 

afastada. Apropriada, sobretudo, do livro de Morris Kline, cuja tradução do título para o português 

cunhou a expressão O fracasso da matemática moderna, a representação do fracasso não faz eco 

com estudos arrolados neste livro. De fato, categorias de análise como sucesso e fracasso não 

constituem elementos convenientes para o estudo de transformações culturais; no caso, 

transformações na cultura escolar do ensino de matemática. Longe está a análise que ponderava que 

o sucesso pudesse representar a execução, por professores e alunos, de um plano educacional 

traçado alhures, sem qualquer interferência desses atores escolares. Assim, o plano constituiria algo 

intocável. Ao invés disso, o Movimento foi reinventado em diferentes locais por onde circulou.  

Quanto à representação do abandono do ensino de geometria decorrente do MMM, viu-se, 

em capítulo especial deste livro, a sua superação. Longe de ser abandonado pelos autores, o ensino 

de geometria é apresentado como uma nova proposta, na qual se identificam as duas tendências 

marcantes. Uma que incorpora as transformações geométricas, na abordagem defendida por Félix 

Klein; a segunda, hegemônica, que reforça a geometria euclidiana com uma abordagem 
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diferenciada, seja na incorporação de novos axiomas, assim como na inclusão da geometria 

experimental.  

Substituir as representações do fracasso e do abandono da geometria - deve-se frisar - não é 

coisa menor. Traz à mesa de discussões, sobre como conduzir a educação matemática em dias 

atuais, toda complexidade e dinâmica de uma reforma educacional. Evidencia a existência da 

criatividade do meio escolar face àquilo que chega às instituições de ensino vindo de fora delas. 

Revela o caráter de produção do saber escolar matemático como síntese de discussões de uma época 

aliada às heranças de práticas pedagógicas de outros tempos. E, nesse sentido, uma revolução 

escolar ocorre quando essa síntese ampara novas práticas a terem lugar no cotidiano das escolas.  
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CADES Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento  

CAPES/GRICES 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior /  

Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior 

CBAI Comissão Brasileira Americana de Aprendizagem Industrial 

CECIBA Centro de Ensino de Ciências da Bahia 

CECIMIG Centro de Ensino de Ciências de Minas Gerais 

CECINE Centro de Ensino de Ciências do Nordeste  

CEPE Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais  

CIAEM  Conferência Interamericana de Educação Matemática 

CIEAEM Commission Internationale pour l'Étude et l'Amélioration de l'Enseignement des Mathématiques  

CIEAEM  Commission internationale pour l’étude et l’amélioration de l’enseignement mathématique 

CIEP  Centre international d’études pédagogiques de Sèvres 

CIP Centro de Investigação Pedagógica 

CNLD Comissão Nacional do Livro Didático  

COLTED Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático  

CPES Ciclo Preparatório do Ensino Secundário 

CPOE Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais 

DGEB Direcção Geral do Ensino Básico  

EDART São Paulo Livraria Editora Ltda 

EPCAR Escola Preparatória de Cadetes do Ar  

ESE Escola Superior de Educação 

ETFPR Escola Técnica Federal do Paraná  

FENAME Fundação Nacional de Material Escolar  

GEEM  Grupo de Estudos do Ensino da Matemática 

GEEMPA Grupo de Estudos sobre o Ensino de Matemática de Porto Alegre  

GEMEG Grupo de Estudos de Matemática do Estado da Guanabara  

GEPAE Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção Educativa  

GEPEMAT Grupo de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática 

GHEMAT Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil 

GRUEMA Grupo de Ensino de Matemática Atualizada  

IBECC   Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

ICMI  International Comission on Mathematical Instruction 

ICMI  Comissão Internacional para o Ensino da Matemática  

IMURN Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

INL Instituto Nacional do Livro  

IPUCC Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba  

IREM Institute de Recherche em Enseignement de Matematiques 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

MEC  Ministério da Educação e Cultura 

MMM  Movimento da Matemática Moderna 

NAEC Núcleo de Apoio ao Ensino de Ciências 

NEDEM Núcleo de Estudos e Difusão do Ensino de Matemática 
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NSF  National Science Foundation 

OCDE TEXTO JM 

OEA  Organização dos Estados Americanos 

OECE  Organização Europeia de Cooperação Econômica 

PLD Programa do Livro Didático  

PREMEM Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio  

PREMEN Programa de Expansão e Melhoria do Ensino  

PUC/SP  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUCRS Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

RMEC Rede Municipal de Ensino de Curitiba  

SADEM Serviço de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Médio 

SBPC  Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

SCM Seção Científica de Matemática 

SMSG  School Mathematics Study Group 

SNEL Sindicato Nacional dos Editores de Livros  

SUDENE Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste  

UFBa Universidade Federal da Bahia 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais  

UFMT Universidade Federal de Mato Grosso 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

USAID  United States Agency for International Development 

USP  Universidade de São Paulo 
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