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RESUMO
 
 Esse artigo menciona o Ensino da Álgebra na Cidade de Vitória da Conquista no período compreendido entre 1960 e 1970, e investiga
as influências do Movimento da Matemática Moderna (MMM) e as relações com o ensino da Matemática, que se caracteriza com a forte
influência do grupo Bourbaki[i]. Na primeira parte, faz-se referência à influência piagetiana nesse processo de modernização em relação
ao desenvolvimento humano e a distribuição dos conteúdos de acordo com cada etapa desse desenvolvimento, centrando
principalmente no raciocínio algébrico. Na segunda, as informações são levantadas por meio da análise de documentos escolares, tais
como diários de classe da época, currículo didático, atas, cadernos, entrevistas e depoimentos orais realizada em Vitória da Conquista e
as consequências desse processo.
 
Palavras-chave: Ensino de Álgebra; Movimento da Matemática Moderna; Influência Piagetiana. 
 
CURRÍCULUM
 
 En este artículo se menciona la Educación Álgebra en la ciudad de Vitória da Conquista, en el período entre 1960 y 1970, e investiga las
influencias del Movimiento Moderno Matemáticas ( MMM) y las relaciones con la enseñanza de las matemáticas, que se caracteriza por
la fuerte influencia de grupo Bourbaki. En la primera parte, se hace referencia a la influencia de Piaget en este proceso de modernización
en relación con el desarrollo humano y la distribución de contenido de acuerdo con cada etapa de este desarrollo, centrándose
principalmente en el razonamiento algebraico. En el segundo, la información que se eleva a través del análisis de los documentos de la
escuela, tales como diarios de clase de la época, el currículo de enseñanza, minutos, libros, entrevistas y testimonios orales, celebrada
en Vitória da Conquista y las consecuencias de este proceso.
 
Palabras clave: Enseñanza de álgebra; El movimiento de las Matemáticas Modernas; Influencia de Piaget.

 
O ENSINO E SUAS INFLUÊNCIAS
 
Ao pensarmos sobre as influências do Movimento da Matemática Moderna - MMM nos ensinos Fundamental e Médio, no período
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compreendido entre 1960 e 1970, a partir de leituras sobre a modernização do ensino de Matemática, surgiram indagações sobre a
educação no cenário de Vitória da Conquista, bem como a maneira que os professores inseriram os conteúdos propostos pelo modelo
novo do programa de ensino nas suas aulas, a utilização dos livros didáticos indicados pelo ensino moderno e a concepção dos alunos
sobre conteúdos que foram instruídos pela reforma do ensino. 
Devido às mudanças e transformações sociais ocorridas na sociedade, em decorrência deste novo ensino, necessitou-se que a escola
acompanhasse esse formato moderno. O currículo nesta perspectiva foi estruturado visando atender este novo modelo posta à
sociedade, sobre o ensino da Matemática, frente a essa realidade nas áreas de Engenharia e cursos técnicos. O ensino da Matemática
começa a ser discutido em diversos países, o interesse era de transformar a escola e adaptá-la ao mundo pós-guerra; sendo realizados
vários encontros para tratar dos rumos da Educação Matemática, pois a motivação era que os estudantes se formassem melhor nessa
área para se adequarem aos novos recursos tecnológicos. Nos encontros realizados, foram debatidas e sistematizadas concepções
sobre o ensino da Matemática e a necessidade de reformas curriculares, Dias (2008) ressalta que essas mudanças decorreram do
momento econômico e social do período.
Entretanto, as bases dessas mudanças já haviam sido lançadas muito antes, e novas ideias começaram a ser pensado por estudiosos e
profissionais da educação brasileira, o que deu surgimento as reformas de Francisco Campos e Euclides Roxo[ii], no início do século XX,
que se destacaram pelo significativo papel de propor a unificação dos conteúdos matemáticos de Aritmética Álgebra e Geometria numa
única disciplina, pois até aquele momento era embasada em conteúdos específicos da matemática, de forma fragmentada.  Essas
informações estão presentes nos documentos e projeto curricular das épocas anteriores à reforma.
A partir da segunda metade desse século, iniciava-se outra reforma na educação que ficou conhecido como MMM. As discussões
nasceram na Bahia nos anos 1950, através da professora Martha Dantas da Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia (FFUBA).
Dias (2000) salienta que essa professora, com o apoio da Universidade, viajou para a Bélgica, França e Inglaterra com o intuito de
observar quais os rumos das discussões sobre o ensino da Matemática que permeavam as instituições naquela época. Em seu texto
Dias, cita a participação das mulheres no MMM e destaca a professora Martha Dantas como idealizadora e coordenadora do “I
Congresso Nacional de Ensino de Matemática no Curso
Secundário”, ocorrido em 1955, e teve a intenção de trazer, para a Bahia, ideias que o autor considerava inesperada para uma
professora jovem da época.  Embora citado como sendo o primeiro congresso brasileiro, o Congresso Nacional de Educação Matemática
de Porto Alegre este só ocorreu dois após o congresso da Bahia, na seguinte ordem: Bahia (1955) Porto Alegre (1957), Rio de Janeiro
(1959), Belém (1962) e São José dos Campos (1966) (SOARES, p. 2).
A reforma de Francisco Campos, baseando-se nas ideias de Euclides Roxo com a proposta de unificação dos conteúdos ora citados,
uma vez que, em 1950 nos Estados Unidos, discutia-se sobre o ensino da Matemática, principalmente, em relação ao ensino secundário.
Mas o principal evento acontecera em 1959, na cidade de Rayaumont, na França, considerado por Guimarães (2007) como um dos mais
impactantes encontros que a
Educação Matemática realizou, tendo como objetivo, decidir os rumos do ensino, de modo que os principais objetivos era a aplicação dos
conteúdos da disciplina na indústria, que atendesse a necessidade de formação de pessoas com habilidades para as engenharias e
pesquisadores com conhecimentos e noções nessa área. Motivo pelo qual, precisava de um número maior de matemáticos.
Percebe-se o importante papel dos educadores, devido à amplitude das discussões nascem grupos de profissionais da área interessados
em buscar soluções para essas questões. Funda-se, em 1961, o Grupo de Educação Matemática - GEM - de São Paulo, focando os
seus objetivos no conceito de ensino da Matemática. Faziam parte desse movimento, profissionais da área e a Secretaria de Educação
do Estado, através de grupos de estudos que era coordenado pelos membros do SEC como: o Núcleo de Estudos e Difusão do Ensino
da Matemática – NEDEM - de Curitiba, 1962; o Núcleo de Estudos, Metodologia de Pesquisa e Ação - GEMPA - de Porto Alegre - 1970,
o grupo de Natal e o Grupo da Bahia coordenado pelos professores docentes do Centro de Ensino de Ciências da Bahia (CECIBA), onde
Martha Dantas fazia parte da coordenação, eram elaborados os Guias Curriculares, e surgem através desses documentos, as críticas
sobre a implantação da Matemática Moderna.
Conforme Búrigo (2010), os textos como os de Piaget, Papy e Dienes, tiveram a intenção de contextualizar ideias abstratas que serviram
de suporte para as indagações, bem como nos treinamentos propostos referentes a esse material.
Atualmente o Grupo de Estudos em Educação Matemática (GEEM) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Campus
Vitória da Conquista tem como objetivo, discutir e programar ações de política de formação de professores, pesquisar sobre as questões
da História do Ensino da Matemática, igualmente evidenciar o processo de modernização na região, e em diversas cidades que
configuram o cenário baiano, na tentativa de responder e melhorar as questões atuais referentes ao ensino da Matemática, como é o
caso dessa pesquisa apresentada. O Grupo desenvolve também pesquisas em parceria com mais de vinte Instituições de Ensino
Superior a maioria delas Federais, através do projeto maior, já em andamento “Os saberes Elementares Matemáticos”, numa pesquisa
histórica comparada entre Brasil e Portugal, desenvolvida pelo professor Dr. Claudinei Camargo de Santana, e ainda compete ao GEEM,
desenvolver pesquisas em tecnologia da educação e suas implicações na prática profissional.     
Buscando responder às perguntas sobre as influências das discussões que ocorriam da década de 60 e 70, fazendo um recorte, para o
ensino de Matemática, no período em que o MMM atuou de maneira mais intensa, na tentativa de entender quais as influências em
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relação ao ensino de Matemática na região.  Se os centros de formação de professores levavam ao conhecimento dos mesmos essas
discussões. Se houve representação da cidade de Vitória da Conquista. Uma vez que à cidade já era destaque em desenvolvimento e
crescimento no cenário nacional, conforme documentos encontrados nos arquivos. Nesta perspectiva, quais as influências que o
movimento teve sobre este cenário, e seus principais objetivos? Como os professores inseriram o conteúdo de Álgebra nas suas aulas?
Quais as dificuldades por parte dos alunos ao estudarem os conteúdos de Álgebra? O livro didático servia como base para o ensino, uma
vez que pesquisas anteriores, com base em fontes do Museu Pedagógico Casa Padre Palmeira – UESB e na antiga livraria da cidade, o
Bazar Cairo, foram encontrados alguns exemplares de livros de autores que indicavam como “Curso Moderno de Matemática” ou algo do
gênero, porém, sem muita informação a respeito.
A proposta tem o interesse em identificar os principais sujeitos envolvidos no ensino da época, na tentativa de responder as questões
que incide sobre o MMM e as contribuições de Piaget neste processo de reestruturação do ensino.
 
CONTRIBUIÇÕES DE PIAGET PARA A MODERNIZAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA
        É inegável a contribuição deste autor para o MMM, principalmente no que diz    respeito à dimensão psicológica do processo
cognitivo.
A metodologia de ensino, bem como os conteúdos a serem inseridos nos currículos no período compreendido entre 1960 a 1970,
momento de transição da nova LDB da época, a Lei Nº 5692/71, onde este movimento destacou-se no Brasil tornando-se o centro das
discussões sobre o ensino da Matemática e as metodologias que deveriam ser aplicadas em sala de aula. O MMM destaca-se no Brasil,
mesmo sendo um movimento internacional, cujo objetivo era a formação de professores ao ensino da Matemática. Estudiosos como Dias
(2000), Guimarães (2007), Búrigo (2010), ampliam essa discussão em relação às características do movimento, sobre as contribuições
de Piaget para a modernização do ensino, utilizou-se como base nos textos de Ferracioli (1999) e Novaes et. al. (2008). Assim,
 
A teoria psicológica de Jean Piaget, principalmente aquela que se refere ao desenvolvimento da aprendizagem da criança veio ao
encontro das propostas do MMM (Movimento da Matemática Moderna) que encontrou em seus estudos uma forte justificativa para a
reforma. O movimento pretendia unificar a matemática em função de três grandes “estruturas-mãe” propostas pelo grupo Bourbaki da
França. Piaget afirmava que havia uma forte relação entre o desenvolvimento das estruturas psicológicas do indivíduo e a forma de
ensinar matemática proposta pelos modernistas. (NOVAES, 2008, p. 82.)
 
Hernández (2014, p. 302) também destaca a contribuição de Piaget para o implemento das discussões em torno do ensino da
matemática.
 
La paternidade - o maternidade, quién sabe – psicológica se há atribuído a menudo al suizo Jean Piaget, una de las grandes figuras de la
psicologia de nuestro siglo. No es nada gratuito hacerlo, ya que abundan las declaraciones del interessado em ese sentido, como por
ejemplo, la seguinte:
... resulta perrfectamente  possible y deseable la realización de una profunda reforma de la enseñanza en la dirección de las matemáticas
modernas, ya que, de modo realmente notable, éstas parecen estar mucho más cera de las operaciones espontâneas o naturales del
sujeito (niño o adolescente) de lo que lo estaba la enseñanza tradicional de estas ramas, demasiado tributaria de la historia.
Esta última consideración es importante para Piaget, quien recuerda que ya Aristóteles decía que lo que va primero em legénesis puede
ir em el del análise, algo debido a que el descubrimento de los resultados de uma operación es anterior a la concienia de su existência y,
sobre todo, de sus mecanismos (uno de los temas de trabajo preferidos de Piaget a lo largo de toda su trayectoria intelectual) Henndez
(2014, p. 302).
  
Conforme Búrigo (2010), o MMM influenciou em várias mudanças curriculares nos países de diferentes sistemas educativos. No caso do
Brasil, iniciou-se principalmente por meio dos livros didáticos, sem o devido cuidado de formar os educadores para tal mudança,
denominada, substituta da “Velha Matemática”, descartando qualquer tipo de relação com o ensino da época (ibidem). Nessa
perspectiva, a resolução de problemas apoiando-se na Álgebra, deveria ser inserida no currículo desde as séries iniciais, onde a
incógnita era substituída pelo quadrinho conhecido como “Problema de Quadrinho”. 
A preocupação centrava no interesse pela aula, atraindo os estudantes por meio de materiais didáticos adequados, jogos, entre outros,
era a proposta dos grupos de estudos surgidos na época, que foram os grandes responsáveis pelas produções de ensino aprendizagem
da Matemática (Ibidem). 
Na década de 1950/60 a ênfase dada pela modernização centrou-se na formação para a abstração, conforme consta no plano de
desenvolvimento baixado pela Portaria nº
1.045/51, onde reza: o “cálculo literal”, envolvendo polinômios e frações algébricas, deixava clara a introdução “à álgebra”, na segunda
série da classe ginasial. “Após o cálculo literal vinha o tópico descrito como Binômio linear; equações e inequações do 1º grau com uma
incógnita; sistemas lineares com duas incógnitas” (Idem. p.286-287)
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Analisando os documentos redigidos pelos professores Almerindo Marques Bastos, Anna Franchi e Lydia Lamparelli com o MMM em
1960 em São Paulo, criticado por Osvaldo Sangiorigi com a colaboração de Elza Babá e Lucilia Bechara, membros do GEM, pelo nível
de abstração e não praticidade existente nas propostas curriculares, (Ibidem) afirma que, a forma de organizar os temas relacionados ao
estudo da Álgebra não seguia a tradicional separação entre Aritmética e Álgebra e o mesmo era situado no capítulo dos números reais
como conteúdo do atual 7º ano.
A Álgebra aparece como elemento unificador por excelência, bem como a abordagem algébrica da Geometria sugestionam que a
introdução do estudo da Álgebra dos conjuntos com a justificativa de que o uso do símbolo unifica os conceitos, dando clareza ao
pensamento, Guimarães (2007). Conforme o autor, o ensino seria distribuindo em dois ciclos, sendo o primeiro de educandos com idade
de 11-15 anos, quando se começaria com o ensino da Álgebra e, no segundo ciclo, com idade entre 15-18 anos, uma breve noção sobre
grupos, anel e corpo, aprofundando nas teorias de conjuntos até chegar aos espaços vetoriais, aplicações lineares e matrizes.
Em estudos posteriores, próximos ao período de 1970, Piaget inseria em seus trabalhos uma série de citações sobre a forma que o
Ensino Moderno de Matemática deveria realizar as suas avaliações. Em 1975, segue fazendo as relações do desenvolvimento humano e
a característica dele em relação ao raciocínio matemático. Percebe-se o papel fundamental do pensador no desenvolvimento do
processo de modernização curricular e nas indicações do teórico para o ensino da Matemática. Cenário esse, que se configura como
importantíssimo momento no que se refere à estrutura educacional internacionalmente implantado e que apesar de sofrer mudanças
posteriormente, nenhum movimento se configurou tão impactante quanto este. 
Lideres internacionais do MMM contaram com a contribuição de Piaget, através do grupo Bourbaki, que tinha como proposta estruturar o
currículo da Matemática para o Ensino Secundário, inspirado no modelo bourbakista, que neste caso, seria a fusão da Aritmética com a
Álgebra e síntese ÁlgebraGeometria introduzindo a Trigonometria com a intenção de modificar os métodos de ensino, privar pela
valorização de conteúdos “Algébricos” numa abordagem estritamente intuitiva na intenção de que o aluno tivesse condição de
assimilação pela abstração num estudo formal da MMM, nesta perspectiva, valorizando a mecanização com ênfase na memorização
para compreensão do ensino, e da descoberta, em detrimento do uso das tecnologias, apesar de ser muito evidenciado na época.  
Com isso, foram enfatizadas as correspondências entre as estruturas matemáticas e a gênese do pensamento, pois para Piaget, as
estruturas algébricas, bem como as fases de aprendizagem e conhecimento, cada estágio correspondente às características
momentâneas que se alteram através do desenvolvimento anterior, em função de uma melhor organização, conforme Novaes et. al.
(2008). O modo mais claro dos conceitos é classificando e discutindo de diferentes modos de aquisição do conhecimento, que se
constitui em forma de aprendizagem. É definida por Piaget como aquele cujo resultado, conhecimento ou aprendizagem, é adquirido em
função da experiência de cada estágio, se caracterizando pelo surgimento de estruturas originais que diferem das estruturas anteriores,
pela natureza de suas ordenações e pela extensão do campo de aplicação, Ferracioli (1999). Os estágios de desenvolvimento segundo
Piaget (1975) são: Inteligência Sensório-Motora – vai do nascimento até os 02 anos de idade, Inteligência Simbólica ou Pré-operatória –
de 02 aos 07-08 anos, Inteligência Operatória Concreta de 08-11 anos e a Inteligência Operatória Formal - a partir de 11 -12 anos até a
pessoa adulta.
Em relação à maturação, Ferracioli (1999) descreve a perspectiva de desenvolvimento segundo Piaget, como sendo uma continuação do
processo na formação do indivíduo, porém, não explica todo o desenvolvimento, abrindo assim, possibilidades para novas condutas, o
que levaria a consideração de outras condições, das quais a mais imediata é a experiência. Estabelecendo distintamente, a experiência
como; física, ação sobre o objeto a fim de extrair suas propriedades e a experiência lógico matemática, que revela um aspecto
construtivo da própria estrutura, e também consiste em agir sobre os objetos para abstrair suas propriedades, mas não dos próprios
objetos, e sim a partir das ações do indivíduo sobre esses objetos.                   
Dado a correspondência constatada pelo grupo Bourbaki da teoria psicogenética entre as estruturas do pensamento e as estruturas
matemáticas, com as contribuições de Piaget (1975), a grande reforma no ensino da matemática se aproxima mais das operações
espontâneas do sujeito. Indicando o modo pelo qual, devem ser organizadas as ações da criança e o cuidado para não queimar etapas
de seu desenvolvimento Novaes, et. al, (2008). 
Neste entendimento, Guimarães (2007, p.31), considera a movimento da Educação Matemática como sumariamente pertinente, nunca
visto no ensino no mundo inteiro, pontua ainda que a Matemática moderna foi a primeira e maior reforma do século XX e será a última
“independentemente da diversidade das suas contradições” ao entendimento de todos quanto a urgência e adesão em nível internacional
sobre o ensino.  
 
INFLUENCIAS DO MMM NA CIDADE
 Para o desenvolvimento deste trabalho, estamos realizando o levantamento de informações por meio da análise de documentos
escolares, tais como diários de classe da época, currículo didático, atas, cadernos, livros, dentre outros que poderão ser encontrados no
decorrer da pesquisa, pois o anúncio de tais conteúdos dão indícios de uma apropriação dos conceitos formulados nas discussões das
reformas advindas do MMM. A pesquisa está sendo desenvolvida no Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista, constando em
seu núcleo de documentação permanente, registros da implantação de Planos Políticos Pedagógicos - PPP da época proposta, no
Instituto de Educação Euclides Dantas – Escola Normal, no acervo do Bazar Cairo e Museu Pedagógico. Estão sendo coletadas
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informações por intermédio dos relatos dos agentes do período.
A análise desses diários de classe começou a ser feita em 2013, tendo como foco, os diários do período compreendido ente a década de
1960 e 1970 dessas escolas e com o uso dessas fontes escritas primárias buscando compreender melhor o cenário retraçado para a
pesquisa. 
Nos diários de classe da Escola Edvaldo Flores, encontramos em seis dos oitos diários, o termo Álgebra ou algum assunto. No entanto,
ao serem examinadas as fontes do Colégio Batista Conquistense, encontramos conteúdos relacionados à Álgebra, desde a 1ª à
4ª série do Ginasial. Nos diários do professor Eron Sardinha, por exemplo, em 1970, foram encontrados nas turmas da 3ª série A, B e C,
os conteúdos: Termo Algébrico, Polinômio, Fatorações Algébricas, Monômio, Polinômio e Sistemas de Equações. Nos diários da 4ª série
do mesmo ano, são mencionados conteúdos como Problemas do Primeiro Grau e Equação do Primeiro grau. 
        Nos arquivos do Instituto de Educação Euclides Dantas - Escola Normal e no Arquivo Publico Municipal, encontra-se guias
curriculares e ou programas das disciplinas, que nesse caso, o de matemática, menciona os conteúdos pilares do MMM. E também
relatos de participantes através de documentos e jornais do período do I e II Encontros que acontecera no Brasil que tratava da reforma
no ensino da matemática, como o da Bahia e o de Porto Alegre.
A entrevista feita a essas pessoas servirá para resgatar as experiências vivenciadas. Como o ensino da Álgebra se inicia no atual sétimo
ano, e levando em consideração a faixa etária desse momento escolar, será possível relacionar a fase de desenvolvimento cognitivo com
as habilidades demandadas para fazer abstrações, com os cálculos algébricos, uma vez que, segundo Garnica (2005), a história oral
contribuirá de maneira qualitativa para a pesquisa educacional.
Nesta perspectiva, história oral é vantajosa, pois é a única capaz de captar percepções, algo impossível aos documentos oficiais. Para a
pesquisa educacional isso é decisivo, afinal, mesmo que uma pesquisa seja eminentemente teórica, busca-se com ela sempre um fim
prático. E o maior de todos é o modo de transmissão do conhecimento, já que se deve observar não só a linguagem adequada, mas sim,
o momento apropriado em que o aluno esteja em prontidão para aprender determinados problemas matemáticos.
 A audiência dos relatos orais servirá para resgatar as experiências vivenciadas por cada uma delas, no momento que a os conteúdos
eram ensinados, numa perspectiva de mudança era introduzido novos conceitos na maior parte do mundo. Os documentos e a pesquisa
oral nortearão para as reflexões na tentativa de descobrir sobre as percepções do ensino e a formação de professores de Matemática
durante o MMM e suas influências no ensino, com o intuito de resgatar essa fase de grande importância para a educação. Com leituras
mais aprofundadas de autores pela pesquisa, busca-se com essa proposta levar adiante esse estudo.
Ao localizar documentos no período estudado, o uso da história oral é de fundamental importância. Que, segundo Queiroz (1983),
através dela, a captação de informações dos sujeitos em diversas maneiras de entrevistas levando em conta a sua história de vida de
acordo com o contexto da época, traz a possibilidade de conseguir relatos das experiências no contexto do período descrito para
complemento de pesquisas posteriores.
Um fato interessante é sobre os livros do MMM contidos na livraria que vendia os livros para todas as escolas da cidade no período, nela,
encontramos uma série de exemplares do ensino primário e secundário, atual “Educação Básica”, que foram postos a venda e que
sobraram no seu acervo preservado pela família. Nesses livros encontramos uma série de atividades e problemas relacionados ao
ensino da Álgebra, levando-nos a confirmação da chegada dessas ideias, ainda que sem muito amadurecimento, nessa região, uma vez
que as participações dos políticos e professores que eram influentes se afirmam nesse cenário.
 Enfim, os documentos são fontes que nortearão as reflexões sobre as percepções do ensino da Álgebra na Cidade de Vitória da
Conquista no período compreendido entre 1960 e 1970, numa perspectiva da epistemologia de Gean  Piaget. 
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