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Resumo

No presente artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa que buscou responder a seguinte questão: quais
prescrições sobre o Movimento da Matemática Moderna é possível identificar nas revistas pedagógicas que circularam
em São Paulo na década de 60 As buscas pelas fontes foram realizadas por meio do repositório digital da
Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC. Assim, das vinte e sete revistas compreendidas neste período,
apenas três apresentaram prescrições sobre o MMM, a saber: Revista de Pedagogia (1967), Revista de Pedagogia
(1961) e Atualidades Pedagógicas (1960). Para o referencial teórico, utilizamos autores como Búrigo (1990), Oliveira,
Leme da Silva e Valente (2011) e Catani (1996). A partir do exame, foi possível identificar prescrições sobre a Teoria
dos Conjuntos, as expressões simbólicas e algébricas, bem como um destaque para as teorias de Piaget.

Palavras-chave: Movimento da Matemática Moderna. Revistas pedagógicas. São Paulo.

Abstract

This article presents the results of a research that sought to answer the following question: what are the prescriptions
about the Modern Mathematics Movement can be identified in the pedagogical magazines that circulated in São Paulo
in the 1960s The search for the sources was done through the digital repository of the Federal University of Santa
Catarina - UFSC. Thus of the twenty-seven magazines included in this time, only three presented prescriptions about
the MMM, namely: Pedagogy Magazine (1967), Pedagogy Magazine (1961) and Pedagogical Presentations (1960).
For the theoretical reference, we used authors such as Búrigo (1990), Oliveira, Leme Silva and Valente (2011) and
Catani (1996). From the examination, it was possible to identify prescriptions about Set Theory, symbolic and algebraic
expressions, as well as an emphasis on Piaget&39;s theories.

Keywords: Modern Mathematics Movement. Pedagogical magazines. Sao Paulo.

Introdução

Nos dias atuais muito se ouve falar em mudanças no papel do professor e do aluno em sala de aula. Em se tratando
da área de Matemática, há inúmeros estudos sobre metodologias e recursos didáticos que podem ser aplicados na
instrução dos conteúdos desta disciplina, visando uma melhor compreensão dos conceitos matemáticos. Porém, as
discussões em torno de renovações no ensino de Matemática não são recentes, “ao longo de sua história, a disciplina
Matemática defrontou-se com reformas que incidiram em mudanças nos conteúdos e métodos que refletiram
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positivamente na aprendizagem do educando” (DOBROWOLSKI; PINTO, 2009, p. 4165).

Em épocas passadas, especificamente no início da década de 60, educadores matemáticos do Brasil, e de outros
países do mundo, a exemplo dos Estados Unidos e França, já defendiam mudanças na forma de conceber o ensino
da Matemática, que para Fiorentini (1995), até a década de 1950 privilegiava as ideias da Matemática clássica, o
modelo euclidiano e a visão platônica. As reivindicações em torno da reformulação do currículo escolar advindas dos
professores da área resultaram no denominado Movimento da Matemática Moderna (MMM).

De acordo com Búrigo (1990), o marco determinante para a constituição do Movimento da Matemática Moderna no
Brasil foi à criação do GEEM (Grupo de Estudos do Ensino da Matemática), em São Paulo. Ainda de acordo com este
autor, o ponto inicial para fundação do GEEM foi “a realização, por iniciativa do professor Osvaldo Sangiorgi, de um
curso de aperfeiçoamento para professores onde foi apresentada a proposta de reformulação do ensino como estava
sendo desenvolvida nos Estados Unidos [...]” (BÚRIGO, 1990, p.260).

No entendimento deste autor, o termo Matemática Moderna referia-se:

À evolução interna da própria disciplina, nos últimos 100 anos [...]. Mas o “moderno”
também tinha outras conotações. Uma delas era o sentido de atualizar o ensino
adequando-o às exigências de uma sociedade em acelerado progresso técnico. Outra
referia-se às pesquisas mais recentes no campo da psicologia e da didática das quais o
ensino da matemática deveria nutrir-se. De um modo geral, é possível dizer que “moderno”
significava “eficaz”, “de boa qualidade”, opondo-se a “tradicional” em vários momentos.
Enfim, era uma expressão carregada de valoração positiva, numa época em que o
progresso técnico ele mesmo era depositório, no modo de pensar dominante, das
expectativas de resolução dos principais problemas econômicos e sociais e de conquista
do bem-estar material para o conjunto da sociedade (BÚRIGO, 1990, p.259).

Em síntese, a partir da citação é possível notar que esse movimento requeria não apenas mudar os conteúdos
programáticos da disciplina Matemática, mas sua estrutura de ensino, o qual acontecia por meio de memorização de
fórmulas e demonstrações de teoremas, adequando-a aos avanços tecnológicos do momento histórico da época.

Levando em consideração a importância da proposta de renovação no ensino de Matemática, advinda do MMM no
Brasil, e tomando as revistas pedagógicas como fontes principais dessa pesquisa, levantamos o seguinte
questionamento: quais prescrições sobre o MMM é possível identificar nas revistas pedagógicas que circularam em
são Paulo na década de 60 Para o termo revistas pedagógicas estamos adotando o entendimento de Catani (1996).

[...] as revistas especializadas em educação, no Brasil e em outros países, de modo geral,
constituem uma instância privilegiada para a apreensão dos modos de funcionamento do
campo educacional enquanto fazem circular informações sobre o trabalho pedagógico e o
aperfeiçoamento das práticas docentes, o ensino específico das disciplinas, a organização
dos sistemas, as reivindicações da categoria do magistério e outros temas que emergem
do espaço profissional (CATANI, 1996, p. 117).

A partir da citação é possível afirmar que as revistas pedagógicas são importantes meios de divulgação dos temas
que emergem na prática pedagógica, e no caso desta investigação, essas fontes se apresentam como um veículo
portador de informações sobre prescrições do MMM ocorrido no Brasil, especificamente em São Paulo.

Para tanto, utilizamos como meio de pesquisa o repositório digital[i], ligado ao Grupo de Pesquisa de História da
Educação Matemática - GHEMAT[ii] e realizamos as buscas por revistas pedagógicas que circulam no Estado de São
Paulo, compreendidas no período de 1960 a 1969. Vale ressaltar que temos conhecimento de outras pesquisas que
apontam para a presença do MMM até a primeira metade da década de 70, mas para este estudo estamos
restringindo apenas a década de 60.

A justificativa pela escolha das revistas pedagógicas que circularam em São Paulo se deu em função dele ser o
Estado com um maior número de fontes disponíveís no repositório digital, assim como pela quantidade considerável
de impressos referentes à década de 60.
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A seguir apresentamos a análise realizada nas fontes disponíveis no repositório digital.

As revistas pedagógicas e o Movimento da Matemática Moderna no Estado de São Paulo

Como já mencionado anteriormente, para a construção deste trabalho, foi realizado uma pesquisa no repositório digital
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Aqui cabe destacar que a presente pesquisa é do tipo
documental, pois se trata de uma investigação voltada para o estudo de fontes históricas. A autora Gil (2002) traz
explicações a respeito desse assunto.

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial
entre ambas está na natureza das fontes/Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza
fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a
pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico,
ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (GIL, 2002,
p.45).

Assim sendo, as fontes disponíveis no repositório da UFSC, aparecem dispostas em diversas pastas, organizadas de
acordo com os temas e com o Estado em que foram publicadas. E no caso das revistas pedagógicas, elas estão
alocadas em uma subcomunidade denominada de Revistas e Impressos pedagógicos. Desse modo, para esta
pesquisa, realizamos o exercício de visitar a página correspondente a São Paulo e separar as revistas cujas
publicações ocorreram na década de 60.

Dito isso, cabe aqui a seguinte indagação: quais ideias estavam sendo defendidas no MMM em relação aos conteúdos

Tomando como base o livro intitulado O Movimento da Matemática Moderna: história de uma revolução curricular,
cujos organizadores foram Oliveira, Leme da Silva e Valente (2011), o "MMM, em geral, está associado às estruturas
algébricas, teoria dos conjuntos, geometria das transformações e um apelo forte às sistematizações, à abstração
matemática" (OLIVEIRA; LEME DA SILVA; VALENTE, 2011, p.139).

E, em se tratando de metodologia, quais eram as recomendações defendidas Esses mesmos autores, fazendo uso
das ideias de Guimarães (2007), afirmam que as orientações metodológicas estavam direcionadas ao ato de ensinar,
ao papel do professor, do aluno, e das atividades de aprendizagem, havendo uma valorização da compreensão, uma
vez que no ensino da Matemática eram priorizadas as formas mecânicas e repetitivas.

Dessa maneira, das vinte e sete revistas compreendidas no período estudado, apenas três apresentaram artigos que
indicam indícios do MMM, as quais estão apresentadas no Quadro 1, posto a seguir.

Quadro 1: O Movimento da Matemática Moderna nos artigos das revistas Pedagógicas

Artigo Autor Revista

A matemática na escola atual Scipione Di Pierro
Netto

Revista de Pedagogia, 1967, Janeiro –
Dezembro, ano XIII, Vol. XIII, n.23.

O ensino do cálculo na escola
Primária e secundária

Onofre de Arruda
Penteado Júnior

Revista de pedagogia, 1961, janeiro –
junho, Vol. VII, n.13.

Uso do material didático no
ensino da Matemática

Manhucia Perelberg
Liberman

Atualidades pedagógicas, 1960,
setembro a dezembro, ano XI – n.51.

Fonte: Quadro elaborado a partir das Revistas disponíveis no repositório da UFSC.

A partir das informações apresentadas no Quadro 1, verifica-se que foi possível identificar prescrições sobre o ensino
da Matemática na década de 60 em três artigos de duas revistas diferentes: Atualidades Pedagógicas e Revista de
Pedagogia.

Antes de adentrar nas prescrições identificadas nas revistas pedagógicas no período da Matemática Moderna cabem
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aqui dois questionamentos: Quais inovações estavam sendo defendidas para o curso primário neste Movimento E
para o secundário

Podemos encontrar as respostas para estas indagações no artigo da Revista de Pedagogia, datado de 1967 e
intitulado A Matemática na escola atual. Ao examinar o referido texto, nota-se que o autor deixou explícito que se
tratava de uma produção voltada para as inovações advindas do MMM, pois logo de início ele apresentou o seguinte
relato de um pai.

- O Senhor sabe professor, eu acompanho as lições de meu filho em Português, Geografia,
História e até em Ciências, mas de "Matemática Moderna" eu não entendo nada. No meu
tempo era tudo diferente. Hoje está tão mudado; conjuntos e mais conjuntos, estruturas de
não sei o que. Eu não consigo acompanhá-lo mais. Eu acho que meu filho não entende
bem essa Matemática porque na Escola Primária ensinaram-lhe a "antiga". Já a minha
filhinha menor que está no primário sabe tudo sobre os conjuntos. É bem verdade que
outro dia ela não sabia fazer uma continha de dividir, mas acho que é porque ela não sabe
a tabuada. De resto ela vai indo muito bem em Matemática. Tem notas ótimas (NETTO,
1967, p.).

Ao introduzir o artigo com o relato de um pai, o autor esclarece a confusão formada com os novos termos associados
à Matemática. Desse modo, de acordo com os argumentos utilizados por Scipione Di Pierro Netto, a elaboração de
operações com Conjuntos e o uso de símbolos da lógica Matemática deviam-se constituir em elementos auxiliares
para o professor da escola secundária. Assim, as formas de representações e simbologia seria um processo de
comunicação lógica na linguagem Matemática e não uma nova Matemática como muitos pensavam.

Além disso, para o ensino secundário, o autor referia-se aos termos "estruturas matemáticas" e "propriedade
estruturais". Já no Primário, o aluno deveria conhecer alguns elementos da Teoria de Conjuntos e alguns símbolos da
Lógica Matemática, de modo natural e intuitivo, tais como conceitos de igualdade e desigualdade, conceitos de contido
e contém, os quais levavam as relações de menor e maior.

Mas, por outro lado, Di Pierro Netto chamou a atenção para o ensino dessa nova abordagem:

Quanto à igualdade, vale a pena notar que a idéia de igual adquirida pela criança através
de suas experiências naturais e também através do aprendizado na fase pré operatória
(até os seis ou seis anos e meio de idade) é essencialmente diferente da igualdade que se
define entre conjuntos. Para a criança, "igual" é o que é "bem parecido" ou "o que se
assemelha muito" ou "o que pode ser representado por desenhos com a mesma forma",
etc, enquanto que a igualdade entre conjuntos é outra coisa ( um conjunto somente é igual
a ele mesmo, ou seja, um conjunto A é igual a um conjunto B, quando todos os elementos
de A pertencem a B e reciprocamente, quando todos os elementos de B também
pertencem ao conjunto A) [...] Cabe pois ao professor primário respeitar o nível mental de
seu aluno e continuar com o conceito de igual que decorre das experiências naturais da
criança. O aperfeiçoamento dêsse conceito se fará através do tempo, com a evolução de
sua idade mental e também com o nível de sua escolaridade. (NETTO, 1967, p. 103-104).

Para o autor, este procedimento de realizar o aperfeiçoamento dos conceitos que a criança adquire nas experiências
naturais, para depois, com a passagem do tempo, chegar ao conceito matemático rigoroso, possuía relação com a
teoria de estruturas mentais de Piaget.

Outro autor que também defendeu o ensino da Matemática baseado na psicologia de Piaget, especificamente no que
se refere ao Cálculo, foi Onofre A. Penteado Junior. Assim, em seu artigo intitulado O ensino do cálculo na escola
Primária e secundária, os seus argumentos girava em torno do saber explicar o porquê de cada assunto.

Não basta recitar, na frente dos alunos, a regra da extração da raiz quadrada, para que
saibam porquê se divide o número em dois algarismos, da direita para esquerda, porquê se
dobra a raiz, etc. se o professor não sabe esses porquês, não os poderá ensinar, e então
recita a regra de cor, pois seu conhecimento é puramente decorado, e decorado vai ser
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também pelo pobre do aluno (JUNIOR, 1961, p.6)

Nesta citação, apesar da indicação do MMM não estar apresentado de forma explícita, nota-se que há uma crítica ao
ensino baseado na memorização, característica esta presente na escola tradicional e que tal Movimento criticava.

Ao tomar as pesquisas realizadas por Piaget como referência, o autor destacou que:

No geral as expressões simbólicas representam a condensação de ações como que
interiorizadas. Uma expressão algébrica, como x elevado ao quadrado nos faz lembrar a
operação de multiplicar x por x. A ação de desenvolvimento da superfície total de um
cilindro não será entendidae interiorizada pelos alunos se não executamos diante dêles a
ação efetiva de desnvolvimento dêsse sólido. Se colocamos o sólido sôbre uma mesa e
mandamos que crianças desenhem sua superfície, desenharão o que vêem, isto é,
projetarão sôbre o papel um retângulo se o sólido estiver exatamente no horizonte da sua
visão. Para que de fato os estudantes compreendam o desenvolvimento das superfícies do
cilindro haveremos de apresentar um cilindro real de papelão, retirar os tampos opostos e
depois transformar o tubo restante em uma superfície que será um retângulo. Dêste modo
o educando encontrará efetivamente dois círculos e um retângulo, cujas superfícies poderá
calcular (JUNIOR, 1961, p.7-8).

Desse modo, na concepção deste autor, o professor de Matemática deveria conhecer os processos psicológicos da
aprendizagem para poder aplicá-los em sala de aula e assim explicar os porquês dos temas de ensino.

Diante das prescrições presentes nessas duas revistas, verifica-se a importância dos estudos de Piaget para o MMM,
uma vez que estes deveriam ser aplicados no ensino da Matemática, tendo em vista a aprendizagem eficaz do aluno.
Assim, Oliveira, Leme da Silva e Valente (2011) apresentam considerações sobre este assunto, e afirmam que o
Plano Estadual de Educação considerava as teorias psicogenéticas de Piaget adequadas as ideias de inovações do
MMM, no entanto, elas foram poucas estudadas e chegava aos professores por meio de outras leituras e
interpretações, o que causava incompreensões.

Até aqui foram apresentadas as considerações sobre o MMM presentes na Revista de Pedagogia, correspondente
aos anos de 1961 e 1967. E na Revista Atualidades pedagógicas, quais prescrições sobre o MMM podem ser
destacadas

No artigo de Manhucia Perelberg Liberman presente nesta revista, datada de 1960, não há uma referência explícita ao
MMM, porém, foi possível identificar vestígios do referido Movimento, uma vez que a autora defende um modelo
pedagógico em que o aluno tivesse um papel ativo, propondo assim, o uso de materiaias didáticos como sólidos,
blocos de concreto, réguas, compassos, geo-espaços, com ênfase no geoplano.

Diante do apresentado, cabe destacar que o MMM veio ao encontro dessas ideias, de um ensino por meio de recursos
didáticos, de jogos, os quais serviriam de base para a abordagem da lógica Matemática, assim como do material
Cuisenaire e dos blocos lógicos de Zoltan Dienes.. Sobre tal assunto, Oliveira, Leme da Silva e Valente (2011)
afirmam que: "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" (OLIVEIRA; LEME DA SILVA; VALENTE, 2011, p.125).

Manhucia Perelberg Liberman também fez referência à inquietação sobre a eficácia dos métodos tradicionais no
ensino da Matemática, originada principalmente na Europa. Para ela, esta revisão no ensino se fazia necessária, uma
vez que o progresso se realizava no campo da ciência. Outro destaque apresentado pela autora, que possui relação
direta com o MMM, foi sobre os congressos de Matemática, os quais foram organizados para serem discutidas tais
inquietações que surgiam nesta área.

Segundo a autora, um desses congressos foi o 3.º Congresso de Matemática, realizado no Rio de Janeiro em 1959,
no qual foi "proposto um programa de ensino que, de acordo com contatos recentes com o Sr. Secretário da
Educação, será adotado pelo menos no Estado de São Paulo" (LIBERMAN, 1960, p.4).

Diante disso, verifica-se que mesmo antes da década de 60, professores da área de Matemática já procuravam
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discutir sobre possíveis inovações tanto nos conteúdos matemáticos como nos métodos de ensino. Antes do 3.º
Congresso de Matemática, ocorreram o 1.º e 2.º Congressos, realizados na Bahia, em 1955 e em Porto Alegre, no ano
de 1957, respectivamente. Mas, em que medida estes Congressos foram importantes para o MMM Com base na
leitura do texto de Miorim (1998), as ideias apresentadas e discutidas nestes Congressos não desencadearam o
MMM, mas foram decisivas, pois propiciaram condições para a procura de outros fóruns de debate e organização dos
professores.

Considerações

Nesta pesquisa buscamos identificar as prescrições sobre o MMM em revistas pedagógicas que circularam em São
Paulo na década de 60. A partir do exame dos artigos postos nestas fontes, é possível inferir que as prescrições sobre
tal Movimento, no que diz respeito aos conteúdos de Matemática, estiveram relacionadas à inserção da Teoria dos
Conjuntos, as expressões simbólicas, assim como as expressões algébricas.

Em se tratando de métodos de ensino, verificou-se um apelo para que os professores conhecessem as teorias de
Piaget e suas relações com a aprendizagem, pois tais estudos deveriam servir de base para as explicações dos
porquês de cada conteúdo e não apenas apresentá-los sem justificativas, como vinha ocorrendo no ensino tradicional.
Além disso, os ensinamentos de Piaget serviriam para o mestre aprender a respeitar o nível de desenvolvimento
mental de cada aluno.

Constatou-se também que o MMM esteve associado a uma proposta experimentalista, uma vez que o professor
deveria promover situações de ensino, em que os alunos pudessem adquirir, de forma ativa, as abstrações da
Matemática. Por essa razão, houve uma valorização do uso de materiais concretos tais como sólidos, blocos de
concreto, réguas, compasso, geoplanos e geo-espaços.

Portanto, diante do apresentado, passamos a compreender o período da MMM como um momento histórico para a
educação Matemática, uma vez que atingiu grande repercussão tanto nacional quanto internacional, e foi responsável
por defender propostas consideradas modernizadoras para a área, tais como a inserção da linguagem da Teoria dos
Conjuntos, da simbologia, das estruturas algébricas, bem como uma mudança no papel do professor e do aluno.

[i] “[...] trata-se de um repositório virtual e aberto e institucionalizado, especificamente para armazenar fontes diversas,
ensaios e pesquisas voltadas para a História da Educação Matemática” (COSTA, 2015, p. 33). Para maiores
informações acessar: http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769.
[ii] Coordenado pelo professor Dr. Wagner Rodrigues Valente, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Para mais informações acessar: http://www.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/about_ghemat.htm.
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