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Resumo: O Movimento da Matemática Moderna, que surgiu como uma proposta de reforma para o ensino de 
Matemática, priorizava uma unificação da Matemática, por meio da Teoria dos Conjuntos e do estudo de suas 
estruturas fundamentais, seguindo a corrente Bourbakista e se apoiando também, por outro lado, na teoria de Piaget e 
na importância do aspecto psicológico do ensino e da aprendizagem, que até então estava sendo renegado. É difícil 
precisar o momento exato em que as idéias do Movimento da Matemática Moderna começaram a se espalhar pelo 
mundo. Apesar de o Movimento ter se desenvolvido de formas diversas nos vários países, o certo é que essas idéias 
causaram, por mais de uma década, um grande impacto no ensino de Matemática, alcançando todos os continentes. 
Mas como as idéias da Matemática Moderna se espalharam pelo mundo? Que meios de divulgação dos ideais 
modernistas foram mais usados? De que forma a comunidade matemática estabelecia contato com os professores na 
sala de aula? A divulgação da Matemática Moderna deu-se, entre outros meios, pela realização de congressos, 
cursos, palestras, publicação de livros e materiais didáticos para alunos e pais, bem como pela exposição na 
imprensa. A despeito de não serem voltados para o público especializado, os jornais possibilitaram que o ideário da 
Matemática Moderna estivesse ao alcance do cidadão comum e a Matemática tornou-se assunto de primeira página. 
Além dos jornais, importantes periódicos americanos noticiavam e debatiam amplamente as novas propostas de 
reforma do ensino. Com manchetes chamativas e títulos provocativos, a Matemática Moderna era defendida por 
muitos,  mas também era criticada por outros tantos. Pela imprensa, pode-se acompanhar de perto os primeiros 
passos, o auge e o declínio de um projeto ambicioso, com pretensão de reformar o ensino da Matemática e tornar o 
seu estudo fácil e prazeroso.Com este trabalho, propõe-se identificar o papel da imprensa como veículo significativo 
na divulgação do Movimento da Matemática Moderna, destacando os jornais como fonte de informação histórica, 
rica para a compreensão das práticas escolares, para o resgate das idéias do Movimento, além de colocar novas 
questões acerca da cultura escolar. 
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A Matemática Moderna e o papel da imprensa como fonte histórica 

O avanço da ciência e da tecnologia, intensificado a partir do século XVIII, fez com que a 

Matemática adquirisse maior importância no sistema escolar devido à necessidade de aplicação 

de conhecimentos básicos da disciplina em diversos ramos da indústria e do comércio. Dessa 

forma, todo cidadão comum deveria ter alguma educação matemática para que pudesse lidar 

melhor com as mudanças da sociedade e do mundo do trabalho.  

No início do século XX a necessidade dessa modernização do ensino despertou o interesse 

de matemáticos como Felix Klein que, liderando um movimento de reformas na Alemanha, fez 

com  que o IMUK atuasse como um agente de mudanças, disseminando a idéia de que a reforma 

da instrução matemática era necessária e urgente (Schubring, 1999). 
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Mais tarde, nos anos 50 do mesmo século, o mundo vivenciava uma outra fase de 

preocupação com os rumos do ensino de Matemática. Rivalidades entre as nações e a 

concretização desses conflitos em duas grandes guerras trouxeram a necessidade dos paises se 

modernizarem e investirem em conhecimento técnico-científico, não só em recursos materiais 

mas também capacitando pessoas para criarem novas tecnologias e para lidarem com elas. Assim, 

em vários países houve um significativo aumento dos recursos financeiros destinados à área do 

ensino de Ciências e Matemática revertidos na organização de seminários, na publicação de 

textos didáticos, no incentivo à pesquisa e à capacitação de docentes. 

O Movimento da Matemática Moderna surgiu como uma proposta de reforma para o 

ensino de Matemática que priorizava a unificação da Matemática por meio da teoria dos 

conjuntos e do estudo de suas estruturas fundamentais. As idéias do MMM seguiam a corrente 

Bourbakista e, por outro lado, se apoiavam também na teoria de Piaget e na importância do 

aspecto psicológico do ensino e da aprendizagem que até então estava sendo renegado.  

É difícil precisar o momento exato em que as idéias do Movimento da Matemática 

Moderna começaram a se espalhar pelo mundo. O certo é que elas, apesar de o movimento ter se 

desenvolvido de formas diferentes nos vários países em que foi adotada, causaram, por mais de 

uma década, um grande impacto no ensino de Matemática. 

 Mas como as idéias da Matemática Moderna se espalharam pelo mundo? Que meios de 

divulgação dos ideais modernistas foram mais usados? De que forma a comunidade matemática 

estabelecia contato com os professores da sala de aula?   

No Brasil a divulgação das idéias da Matemática Moderna se deu entre outras formas por 

meio da realização de congressos, cursos, palestras, pela publicação de livros e outros materiais 

didáticos para alunos e pais e também pela grande exposição na imprensa escrita. Sem ser voltada 

para o público especializado, os jornais possibilitaram que o ideário da Matemática Moderna 

estivesse ao alcance do cidadão comum e a Matemática tornou-se assunto de primeira página.  

A mídia impressa, ao lado dos livros sobre o MMM, dos materiais e livros didáticos 

usados durante o Movimento, dos depoimentos de professores e de alunos que o vivenciaram, 

constituem uma importante fonte para a reconstituição dessa parte da história do ensino de 

Matemática no Brasil e da história da Educação Matemática. Com manchetes chamativas e títulos 

provocativos a Matemática Moderna era defendida por muitos mas criticada por outros tantos. 

Pela imprensa foi possível acompanhar de perto os primeiros passos, a culminância e o declino de 

um projeto ambicioso de reformar o ensino de Matemática e que prometia tornar a aprendizagem 

da disciplina fácil e prazerosa. 



Mesmo não sendo uma imprensa pedagógica, dedicada à educação, como a surgida no 

Brasil do século XIX, mas uma imprensa oficial, leiga, desvinculada de qualquer instituição de 

ensino ou associação de professores, voltada ao cidadão comum, a importância dessas 

publicações no MMM, devido a sua freqüência e seu alcance, fez com que elas desempenhassem 

papel semelhante.  

No campo da historiografia, recentes discussões ampliaram o conceito de documentoTP
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conceito de história proporcionando que o jornal, antes considerado fonte suspeita e de pouca 

importância, seja reconhecido e valorizado como material de pesquisa para o estudo de uma 

época. Assim, a imprensa registra, comenta e participa da história, possibilitando ao historiador 

acompanhar o percurso dos homens através dos tempos (Capelato, 1988). 

Esse tipo de publicação apresenta as mesmas vantagens da imprensa especializada ao 

permitir, segundo Nóvoa (2002), “apreender discursos que articulam práticas e teorias, que se 

situam no macro do sistema, mas também no plano micro da experiência concreta” oferecendo, 

portanto, outras perspectivas para uma melhor compreensão da história da educação e da história 

do ensino de matemática bem como, de maneira mais ampla, da cultura escolar, no sentido a que 

se refere Dominique  Julia (2001).  

Para Julia (2001), a cultura escolar representa “um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos (2001, p. 10)”. 

Sendo assim “não pode ser estudada sem a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas 

que ela mantém, a cada período de sua história” (2001, p. 10). 

Bastos (2002) ao se referir à imprensa pedagógica, retoma o pensamento de Mariani 

(1993), reafirmando a importância da análise do discurso da imprensa que, na condição de prática 

social, constrói memória, atuando em várias dimensões temporais simultaneamente: 

capta, transforma e divulga acontecimentos, opiniões e idéias da atualidade – ou seja, 
lê o presente – ao mesmo tempo que organiza um futuro – as possíveis conseqüências 
desse fatos no presente – e, assim, legitima, enquanto passado – memória – a leitura 
desses mesmos fatos no presente futuro TP
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Por tudo isso, o conteúdo dos artigos e o estudo do lugar da imprensa no discurso do 

Movimento da Matemática Moderna revelam-se ricos de informações para a compreensão das 
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práticas escolares, para o resgate das idéias do movimento, colocando novas questões para o 

entendimento da matemática escolar brasileira. 

 

O jornal e o Movimento da Matemática Moderna no Brasil 

Para os professores em geral pode-se dizer que os jornais representaram uma forma de 

contato entre os líderes do Movimento e aqueles que estavam menos engajados nos propósitos do 

Movimento da Matemática Moderna, informando a respeito de palestras e cursos, explicando um 

pouco mais as idéias da MM, fazendo balanços sobre os resultados obtidos com a nova 

metodologia e divulgando o ideal de melhorar o ensino de Matemática. 

No Brasil o grupo líder na divulgação das idéias do MMM foi o Grupo de Estudos do 

Ensino da Matemática, o GEEM. Desde o início dos anos 60 o GEEM procurou espalhar as 

propostas da Matemática Moderna pelo país. Osvaldo Sangiorgi, presidente e porta-voz do grupo, 

dava inúmeros depoimentos à imprensa e escreveu artigos nos principais jornais de São Paulo 

como O Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. A imprensa paulista acompanhou de perto 

todas as atividades do grupo noticiando a realização de cursos, palestras, publicações, eventos e 

reuniões, além de publicar vários artigos de popularização da Matemática e de orientações para o 

seu ensino. 

“GEEM trabalha pela Matemática” (O Estado de São Paulo, 30/05/1963) 
“O GEEM vem renovando o ensino da Matemática há 4 anos” (Folha de São Paulo, 
03/11/65) 
 

Para o ano de 1964 o GEEM prometia introduzir a Matemática Moderna em várias escolas 

de ensino secundário de São Paulo. No artigo intitulado O GEEM dispõe-se em 1964 a 

modernizar o ensino da Matemática, publicado pelo jornal O Estado de São Paulo em 1963, o 

grupo comprometia-se a atualizar os professores para a “operação nova matemática” 

apresentando a Matemática “muito mais simplificada a até mesmo atraente aos jovens alunos que 

nela se iniciam”.  

Para Capelato (1988) “todos os jornais procuram atrair o público e conquistar seus 

corações e mentes” (p.15). Ainda segundo a autora, a técnica e o conteúdo do título são muito 

importantes, as palavras são escolhidas cuidadosamente para delas se extrair o máximo de efeito. 

No caso específico da Matemática Moderna as manchetes se tornaram, de fato, um recurso de 

persuasão muito eficaz. As chamadas das matérias freqüentemente exaltavam o caráter inovador 

e revolucionário da nova proposta para o ensino destacando a Matemática Moderna como sendo a 

solução para os problemas de aprendizado em Matemática: 



“Matemática de hoje é de ensinar sem assustar” (Diário Popular, 03/02/1965) 
“Geometria Moderna revoluciona o ensino” (Folha de São Paulo, 11/01/1967) 
“Matemática Moderna: a nova palavra de ordem” (Jornal dos Sports, 19/10/1969) 
“O suplício acabou?”  (Jornal do Brasil, 19/12/1969) 

 Olhando por outro lado, as propostas da Matemática Moderna encaixavam-se 

perfeitamente na política de modernização econômica do governo brasileiro dos anos 60 e 70. 

Vigorava no país a corrente pedagógica tecnicista que se consolidou sustentada pela ideologia 

desenvolvimentista que defendia a industrialização do país e privilegiava a formação técnica. Por 

conta desse interesse, o governo abriu as portas para os técnicos americanos com os acordos 

MEC-USAID. Foram assinados vários desses acordos fazendo com que a educação brasileira 

ficasse quase que totalmente veiculada à política educacional e econômica do governo americano. 

Assim, os acordos assinados pelo Brasil facilitaram, de certa forma a entrada das idéias da 

Matemática Moderna veiculadas nos Estados Unidos (Soares, 2001).   

A idéia de que os alunos brasileiros pudessem ter acesso a um ensino tão "moderno" 
quanto o implementado nos Estados Unidos e países europeus encaixava-se bem na 
perspectiva de modernização do consumo e do emprego com que a ditadura acenava 
principalmente às camadas médias urbanas (Bürigo, 1989, p. 136). 

  A tese de Bürigo fica evidente em trechos destacados de artigos da época que mencionam 

o fato de o Brasil estar seguindo, com a introdução da Matemática Moderna nas escolas primárias 

e secundárias, uma tendência internacional: 

Tem esse grupo [GEEM] o propósito de difundir entre nós o ensino preconizado pelas 
correntes de estudo mais avançadas da Europa e dos Estados Unidos (Matemática 
de hoje é de ensinar sem assustar, Diário Popular, 03/02/1965) [grifo nosso] 

Um sonho das crianças de todo mundo aos poucos vai se realizando com um novo 
método de ensinar Matemática sem números, sem regras rígidas e sem atrapalhações. 
A criança passa a resolver um problema como se escalasse um time de futebol ou 
chupasse um picolé, pois a Matemática moderna é divertida, simples e justamente o 
contrário da Matemática tradicional. Os países de cultura mais desenvolvida que a 
tem empregado (...) chegaram a espantar-se com o interesse que a criança demonstra 
pela matéria (Matemática com método é fácil e não assusta mais, Folha de São Paulo, 
19/08/1964) [grifo nosso] 

 
Um grupo de professores está estudando, desde ontem, a melhor maneira de contar aos 
colegas do ciclo secundário, sem causar escândalo, que a geometria de Euclides já está 
superada. A descoberta não é nova, pois tem sido discutida em diversos congressos de 
educação e vem sendo alardeada pelos principais matemáticos modernos. Howard 
Fehr, por exemplo, professor da Universidade de Columbia e destacado matemático, 
conta que nos Estados Unidos os geômetras modernos "já encerraram, há muito tempo, 
todos os tesouros euclidianos num museu, onde o pó da história apagou imediatamente 
seu brilho". Por sua vez, George Papy, outro renomado matemático, chega a afirmar 
que o ensino da geometria euclidiana intoxica os jovens e lhes impossibilita a 
compreensão de novos horizontes da matemática moderna. (Matemáticos são contra 
Euclides, O Estado de São Paulo, 17/01/1967) [grifo nosso] 



 Assim, mesmo o Brasil estando em tempos de ditadura militar, tempos de repressão e 

censura, o movimento parece ter tido amplo espaço nos jornais e apoio das autoridades. Pode-se 

verificar o consentimento e incentivo de governos locais para a realização e divulgação dos 

cursos, em outro trecho retirado de uma reportagem anunciando um curso pela TV ministrado a 

professores primários : 

A promoção desses cursos de férias, efetivamente assinalará um autêntico marco na 
história da televisão e do próprio magistério nacional, pois representarão a integração 
do catedrático universitário ao ensino pelo vídeo proporcionando ao professorado e ao 
grande público em geral conhecimentos de gabarito de universidade. Trata-se de mais 
uma realização do governo Adhemar de Barros, através de seus órgãos competentes da 
Pasta de Educação, voltado para o ensino e a cultura do povo paulista. (Cursos de 
férias de extensão cultural pelo Canal 2, Diário de São Paulo, 01/07/1964) 

 O volume de artigos publicados sugere não ter havido oposição às idéias da Matemática 

Moderna e nem à sua divulgação pela imprensa brasileira que publicou livremente todo o 

desenrolar do Movimento sem nenhum tipo de represália. Como observa Bürigo (1989), "a ação 

repressiva da ditadura se fez sentir, nesse período, no impedimento do desenvolvimento de 

experiências mais ricas, como a do Vocacional, e na impossibilidade da organização e do debate 

livre entre os professores" (p.136).  

 Dessa forma a imprensa nacional não se furtava em publicar matérias com destaque ao 

ensino da Matemática Moderna no exterior, como forma talvez de justificar a adesão brasileira ao 

Movimento, já que países desenvolvidos assim o faziam. É o que se nota pelas manchetes dos 

artigos publicados em jornal paulista: 

“O moderno ensino da Matemática no Japão” (O Estado de São Paulo, 03/03/1968) 
“Matemática Moderna na União Soviética” (O Estado de São Paulo, 31/03/1968) 

 Outra questão importante, como dissemos anteriormente, foi o destaque dado à psicologia 

da aprendizagem no Movimento da Matemática Moderna. O principal nome veiculado a essa 

idéia era o de Jean Piaget. Piaget escreveu vários textos sobre a relação entre a Matemática e a 

Psicologia nos quais considera que as estruturas lógico-matemáticas são bons modelos de 

organização do processo de cognição e são também capazes de fornecer uma imagem útil de 

como o sujeito do conhecimento se organiza. Para Piaget, no estágio das operações concretas, que 

se inicia na faixa dos 7 anos de idade, pode-se constatar que as primeiras operações das quais se 

serve a criança em seu desenvolvimento, e que derivam diretamente das coordenações gerais de 

suas ações sobre os objetos, podem se repartir em três categorias gerais que equivalem às 

estruturas-mãe de Bourbaki: as estruturas algébricas, as estruturas de ordem e as estruturas 

topológicas. Em um de seus textos Piaget afirma que:  



existe, em função do desenvolvimento da inteligência em seu conjunto, uma 
construção espontânea e gradual das estruturas lógico-matemáticas elementares, e que 
estas estruturas "naturais" (...) estão muito mais próximas das utilizadas pelas 
matemáticas chamadas "modernas" do que as que intervinham no ensino tradicional 
(Piaget, apud Soares, 2001, p. 51). 

 Depoimentos como esse levaram a uma ligação entre as propostas matemáticas defendidas 

por e a teoria desenvolvida nos trabalhos de Piaget. Essa ligação fez com que o MMM se 

posicionasse em defesa do ensino da Matemática a partir de suas estruturas fundamentais 

(topológicas, de ordem e algébricas). Veiculava-se assim a idéia de que a compreensão destas 

estruturas facilitaria o processo de aprendizagem de todo o resto.  

No Brasil, a idéias de Piaget estavam presentes no discurso do GEEM como podemos ver 

no seguinte trecho do jornal O Estado de São Paulo de 1964: 

Finalmente chega às escolas brasileiras a conciliação obtida pelo grupo Piaget e pelo 
grupo Bourbaki entre as estruturas mentais e a Matemática.(...) A tarefa de realizar na 
prática a correspondência entre as estruturas matemáticas e operações naturais da 
mente dos nossos alunos da Escola Primária já foi iniciada pelo GEEM. Diz o 
professor Osvaldo Sangiorgi aos leitores desta folha que é a Escola Primária o setor 
ideal para ensinar-se a Matemática Moderna, visto que a criança traz as condições 
propícias – ausência de vícios –  para receber a linguagem dos conjuntos e das 
estruturas (Matemática Moderna em São Paulo, O Estado de São Paulo, 08/05/1964). 

No ano de 1964 em palestra realizada na USP, pelo professor Osvaldo Sangiorgi, e 

publicada em artigo do jornal O Estado de São Paulo, essa "correspondência perfeita entre os 

sistemas mental e matemático" foi representada pelo seguinte esquema (apud Soares, 2001) 
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 Essa ligação não só relacionava as idéias do MMM a uma tendência em voga na época 

como servia para dar legitimidade ao Movimento dado à grande importância de Piaget no cenário 

mundial. 

 As críticas começaram a surgir a partir da década de 1970, após 10 anos de atividades do 

GEEM. A expressão que se usava na época era a “conjuntovite”, dita por Elon Lages Lima no 

ano de realização do 9P

o
P Colóquio Brasileiro de Matemática, promovido pelo IMPA. Artigos de 

1971 e 1973 se referem aos exageros da Matemática Moderna dizendo que os professores 

inundaram os alunos com  teoria dos conjuntos: 



Sob o pretexto de simplificar, afogava-se a desgraça num mar de símbolos 
complicados. Esquecida a linguagem até então falada, impunha-se-lhes subitamente, e 
sem preparo prévio, uma outra linguagem ideográfica. Tal confusão não podia senão 
indispor os jovens, ao invés de despertar-lhes o interesse; impunham-se símbolos e 
conceitos sem que eles percebessem a necessidade de teorias novas e sem que tivessem 
um ponto de apoio na sua vivência anterior. E deformação mais grave, os jovens eram 
levados a considerar que a Teoria dos Conjuntos era uma coisa, enquanto o resto da 
Matemática era outra. (A renovação da Matemática, O Estado de São Paulo, 
03/10/1971) 

 Entre os anos de 1971 a 1976, último período de atividades do GEEM, outros personagens 

aparecem em cena como o húngaro Zoltan Dienes cujos trabalhos foram, pelo menos de alguma 

forma e durante algum tempo, vistos com uma alternativa contra os "exageros" cometidos em 

nome da Matemática Moderna (Soares, 2001). Nos jornais, os blocos lógicos e a metodologia de 

Dienes foram noticiados como um “novo caminho” (Jogo lógico de Z. Dienes, O Estado de São 

Paulo, 28/06/1970) ou ainda vistos como prenúncio de uma “renovação da Matemática”, ou 

como uma solução que vinha “amenizar a falta de filosofia de apoio para o ensino da 

Matemática” chegando ao Brasil num momento de “maturidade em matéria de Matemática 

Moderna” (A renovação da Matemática, O Estado de São Paulo, 03 de outubro de 1971). 

Em 1975, a imprensa divulga uma avaliação de quinze anos de existência do Movimento 

da Matemática Moderna. Contabilizados erros e acertos, os próprios líderes da reformas assumem 

o fracasso das propostas. Em um artigo publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, o professor 

Osvaldo Sangiorgi, apontou quais foram os principais efeitos da Matemática Moderna no ensino: 

1- Abandono paulatino do salutar hábito de calcular (não sabendo mais a "tabuada" em 
plena 5.ª e 6.ª séries!) porque as operações sobre conjuntos (principalmente com os 
vazios!) prevalecem acima de tudo; acrescenta-se ainda o exclusivo e prematuro uso 
das maquininhas de calcular, que se tornaram populares do mesmo modo que 
brinquedos eletrônicos. 
2- Deixa-se de aprender frações ordinárias e sistema métrico decimal – de grande 
importância para toda a vida – para se aprender, na maioria das vezes incorretamente, a 
teoria dos conjuntos, que é extremamente abstrata para a idade que se encontra o aluno. 
3- Não se sabe mais calcular áreas de figuras geométricas planas muito menos dos 
corpos sólidos que nos cercam, em troca da exibição de rico vocabulário de efeito 
exterior, como por exemplo “transformações geométricas”. 
4- Não se resolvem mais problemas elementares – da vida quotidiana – por causa da 
invasão de novos símbolos e de abstrações completamente fora da realidade, como: “O 
conjunto das partes de um conjunto vazio é um conjunto vazio?”, proposto em livro de 
5.ª série (Quinze anos de Matemática, O Estado de São Paulo. 21/09/1975). 

A partir daí as reportagens vão se tornando mais escassas. Com o fim do movimento a 

Matemática Moderna passa a ser referenciada como uma experiência que não deu certo na qual 

os professores “tomados pelas modernidades” ou “presos aos métodos antigos”, não souberam 

escolher os pontos positivos da Matemática Moderna nem da Matemática tradicional 

(Desaprendendo, Veja, 22/07/1981). 



Considerações Finais 

 De qualquer forma que se queira estudar e entender o Movimento da Matemática 

Moderna no Brasil e no mundo, sendo a favor ou contra o movimento, não se pode descartar a 

imprensa como responsável por uma parcela de considerável importância para a divulgação das 

propostas de reforma do ensino de Matemática.  

 Noticiando amplamente as atividades dos grupos de pesquisa, as palestras e demais 

atividades sustentadas pelo ideal modernista, a imprensa se tornou um dos seus principais 

veículos de informação. 

Ainda que se possa apontar deficiências, a imprensa acompanhou de perto o aparecimento 

das propostas da Matemática Moderna no Brasil; o seu desenvolvimento durante a década de 60 

do século XX, as mudanças de rumo no movimento na década de 70 bem como o aparecimento 

de críticas feitas por matemáticos brasileiros. 

 Por outro lado, não se pode deixar de dedicar um olhar crítico à imprensa não 

especializada, com sua tendência de, muitas vezes, ressaltar pontos sensacionalistas e discutíveis 

dos assuntos, com o objetivo precípuo de chamar a atenção de seus leitores. Tal atitude pode ter 

contribuído, em várias situações, para obscurecer os verdadeiros objetivos dos líderes do 

Movimento e, em outras tantas, para exacerbar o seu fracasso, sem uma discussão mais profunda 

dos pontos positivos que essa grande movimentação trouxe para o ensino da Matemática. 

Além dos jornais e fora do Brasil, importantes periódicos americanos noticiavam e 

debatiam amplamente as novas idéias de reforma do ensino. Desde a década de 50 matemáticos já 

discutiam a respeito da “Nova Matemática” apontando suas possíveis fragilidades, questionando 

a matemática tradicional, defendendo a mudança de currículos ou alertando contra os perigos de 

uma matemática que não era tão nova assim. 

 Outras análises mais detalhadas do movimento poderão ser feitas com base em outros 

artigos publicados na imprensa e no diálogo com outras fontes possibilitando assim outras 

interpretações mais ricas e representativas desse episódio da história da educação matemática 

mundial. 
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