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Apresentação

Este livro é a tradução da tese de doutorado 
defendida por Beatriz Silva D’Ambrosio, em 3 de abril de 
1987, junto ao Departamento de Pós-Graduação da Uni-
versidade de Indiana na Faculdade de Educação. Compu-
seram a banca de defesa o orientador, Frank K. Lester, e 
os professores George Springer, Robert F. Arnove e John 
F. Le Blanc.

Beatriz Silva D’Ambrosio nasceu em 26 janeiro de 
1960 na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. 
Ela se mudou para os Estados Unidos, onde foi alfabe-
tizada e cursou parte do Ensino Fundamental. Retornou 
ao Brasil aos 12 anos de idade, aqui concluiu os estudos 
da Educação Básica e graduou-se aos 20 anos em Mate-
mática na Universidade Estadual de Campinas.

Bia, como sua família e amigos a chamavam, ini-
ciou suas atividades profi ssionais quando ainda era estu-
dante, trabalhando em uma instituição educacional para 
crianças consideradas com difi culdades de aprendizagem, 
e isso a aproximou da Educação Matemática, o que a le-
vou a retornar aos Estados Unidos para cursar o mestra-
do e doutorado na área.
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A Educação Matemática americana e a brasilei-
ra sofreram uma grande perda com a partida de Beatriz 
D’Ambrosio em setembro de 2015, vítima de um aneu-
risma cerebral, mas ela nos deixou um valioso legado de 
produções científi cas, particularmente no que se refere à 
aprendizagem matemática e à formação de professores. 

A coleção de insubordinação criativa foi idealizada 
por Bia e por mim, ao desenvolvermos um projeto de 
pesquisa conjunto em 2014 e publicarmos, em coautoria, 
o primeiro volume. O objetivo foi criar um espaço edi-
torial para disseminar pesquisas que ousassem rupturas 
com perspectivas teóricas e metodológicas rigorosas que 
algumas vezes não permitem uma análise mais ampla da 
complexidade em que o objeto de estudo está imerso.

           Apresentar a tradução da 
tese de Bia como o quin-
to volume desta coleção 
é um imenso prazer. 
Mais do que uma ho-
menagem à Bia, bus-
ca-se socializar com 
a comunidade esco-
lar e acadêmica um 
estudo primoroso 
que dialoga com 
o conceito de in-
subordinação, 
devido a sua 
ruptura com as 
tradições de 
produção aca-
dêmica pre-
vistas para 
época. 

Beatriz, 1981.
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subordinação, 
devido a sua 
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dêmica pre-
vistas para 
época. 

Beatriz, 1981.
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A análise interdisciplinar aqui revelada, envolven-
do dimensões históricas, epistemológicas, sociológicas e 
psicológicas sobre os dados produzidos por documentos 
e entrevistas, promove uma produção de recomendações 
singulares e de significativo nível de argumentação para o 
ensino e a aprendizagem da matemática.

Trata-se de uma contribuição, que ainda se faz mui-
to pertinente para os repensares sobre o currículo, a pro-
dução de livros didáticos, a aprendizagem matemática e 
a formação dos professores que ensinam matemática. A 
tese produzida por Bia apresenta ponderações que podem 
nortear ações para futuras políticas públicas e pesquisas 
em Educação Matemática.

A publicação deste volume não seria possível se eu 
não pudesse contar com o trabalho primoroso realizado por 
Denise e Leda. Foi um projeto desenvolvido colaborativa-
mente, como sempre agradava a Bia.

A partir da próxima página, a tradução segue na 
íntegra o texto produzido por Bia. Ela adoraria que cada 
leitor se insubordinasse criativamente a partir de seu tex-
to. Boa leitura!

Celi Espasandin Lopes
 Valinhos, maio de 2017.
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refácio

Organização do estudo

Este trabalho consiste em uma investigação da re-
forma baseada no movimento da matemática moderna 
no Brasil. O objetivo do presente estudo foi descrever 
a dinâmica do movimento e suas consequências para o 
sistema educacional brasileiro.

No primeiro capítulo, introdutório, o leitor é apre-
sentado ao problema estudado e ao fundamento lógico 
que busca explicar sua relevância para a educação mate-
mática no Brasil. Em seguida, discutem-se os anteceden-
tes do estudo, ou seja, a literatura que serviu para explicar 
alguns dos principais elementos que compuseram minha 
conceptualização do estudo. As obras descritas levantam 
algumas das principais questões, fundamentais para a es-
truturação das conclusões. Segue-se então a descrição do 
quadro teórico no qual o estudo foi baseado e da meto-
dologia utilizada para a coleta e a análise de dados. 

O capítulo dois explica o contexto histórico do 
estudo: oferece ao leitor um relato histórico do sistema 

PrefácioPrefáciorefácio
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educacional brasileiro e das origens do novo currículo de 
matemática no mundo industrializado. Incorporar um 
resumo de tais desenvolvimentos neste capítulo foi de 
suma importância para este estudo, em razão do impacto 
da evolução do mundo no currículo brasileiro. Os estu-
dos sobre as inovações no mundo industrializado lançam 
alguma luz sobre aspectos importantes, fundamentais 
para compreender a dinâmica e os mecanismos do pro-
cesso de inovação no Brasil. 

O terceiro capítulo, “Movimento da Matemática 
Moderna no Brasil”, analisa os dados obtidos e relata os 
principais resultados. Os dados são basicamente qualita-
tivos e resultaram principalmente da análise de documen-
tos e entrevistas semiestruturadas. Embora não estejam 
aqui transcritos excertos das entrevistas, os dados delas 
resultantes são mobilizados para ilustrar ou evidenciar 
um achado, quando necessário. Neste capítulo, a dinâmi-
ca e os mecanismos do processo de inovação são descri-
tos e os resultados, interpretados.

O capítulo quatro reitera as conclusões desenha-
das ao longo capítulo três e as organiza para o leitor, bem 
como descreve as consequências do movimento para o 
ensino de matemática no Brasil. Finalmente, o capítulo 
inclui algumas recomendações para a comunidade de 
educadores matemáticos no Brasil sobre pontos a serem 
considerados no futuro e aponta sugestões para a melho-
ria do ensino de matemática no país.

O leitor é encorajado a explorar os apêndices, que 
oferecem mais informações sobre cada um dos autores 
brasileiros mencionados no estudo, uma lista dos indiví-
duos entrevistados e uma relação das siglas utilizadas. As 
perguntas das entrevistas não foram aqui incluídas, pois 
foram desenvolvidas especificamente para cada entrevis-
tado, de acordo com sua posição. As perguntas utilizadas 
foram extraídas da lista das questões apresentadas no ca-
pítulo um. 
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ntrodução1

Em todo o mundo os países em desenvolvi-
mento estão batalhando para intensifi car seu crescimento 
econômico, na esperança de melhorar a qualidade de vida 
de suas populações. Embora as estratégias de desenvolvi-
mento variem de um país para o outro, devido a diferen-
ças em ideologia e políticas governamentais, para a maio-
ria dos países em desenvolvimento, o desenvolvimento é 
equiparado à ocidentalização. Quase todos eles decidiram 
modernizar-se: construíram casas em estilo ocidental e, 

1. Nesta tradução manteve-se a nomenclatura utilizada no origi-
nal. Eis a equivalência dos termos:
• “série” equivale ao atual “ano”;
• “ensino primário” ou “escola primária” se refere aos quatro 

anos iniciais do atual ensino fundamental; 
• “professores primários” atuavam nos quatro anos da escola 

primária (atualmente anos iniciais do ensino fundamental);
• “ginásio” (ou “curso ginasial”) indica os quatro anos fi nais 

do ensino fundamental;
• “colegial” (ou “curso colegial”) remete ao ensino médio;
• “ensino secundário” ou “escola secundária” incluía dois 

ciclos: o primeiro ciclo era constituído por quatro anos do 
“ginásio”; e o segundo consistia em três anos, que atual-
mente compõem o ensino médio; 

• “primeira série do ginásio” corresponde ao atual 6.o ano do 
ensino fundamental.

Introdução
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nesse mesmo estilo, desenvolveram instituições e siste-
mas médicos e educacionais. No entanto, ficou claro que 
esse modelo de desenvolvimento não é ideal para todos, 
pois a pobreza e a desigualdade avançam em muitos pa-
íses em desenvolvimento. Na realidade, a Unesco alega, 
no Relatório Preliminar sobre o Plano a Médio Prazo 
para o período de 1984-1989, que

nos países em desenvolvimento, há uma desilu-
são crescente com os modelos de crescimento 
que podem continuar a ser definidos por opções 
inspiradas externamente, seja como se observam 
em padrões de produção orientados para o mer-
cado externo, e que pouco contribuem para a 
criação de empregos, na imitação de hábitos de 
consumo seja, ainda, na aplicação de tecnologias 
inadequadas. Além disso, há uma consciência 
crescente da introdução de tensão entre os valo-
res e padrões de comportamento enraizados nas 
culturas envolvidas – que sustentam a continui-
dade histórica dos povos – e, por outro lado, os 
métodos de produção e formas de vida vincula-
dos ao progresso econômico. (Unesco 1980, p. 8) 

Além disso, o documento defende um estilo novo 
e autêntico de desenvolvimento, surgido no interior de 
cada cultura e inspirado por valores, aspirações e motiva-
ções do povo. Assim, a Unesco instituiu uma política de 
“desenvolvimento endógeno”, segundo a qual

o desenvolvimento precisa ser encarado como 
um processo no qual uma comunidade rejeita 
a imitação servil de modelos externos que, na 
maioria dos casos, não se adaptam bem às ne-
cessidades, ao potencial e às aspirações dessa 
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comunidade e, ao invés disso, se orienta segun-
do seus próprios valores e aspirações, deter-
minando independentemente os objetivos que 
buscará e os meios que empregará, os quais, 
até certo ponto, precisam ser inventados à luz 
de seus próprios imperativos internos. (Unesco 
1980, p. 43)

Em geral, no campo educacional o desenvolvimen-
to tem sido traduzido em termos de extensão e expansão 
da escolaridade, com a adoção de modelos baseados na-
queles gerados em países industrializados. Assim, os pa-
íses do Terceiro Mundo descobrem que se tornaram (ou 
continuam) dependentes do conhecimento (ideias, fatos, 
tecnologia etc.) – inclusive no que se refere a inovações 
educacionais – gerado no mundo desenvolvido. 

Recentemente, educadores, antropólogos e soció-
logos têm enfatizado a necessidade de os países em de-
senvolvimento elaborarem seus próprios sistemas de ino-
vação educacional direcionados ao atendimento de suas 
necessidades, ao invés de aceitar passivamente o fluxo de 
conhecimento vindo do mundo desenvolvido. 

Apesar das recomendações, o fluxo de conheci-
mento dos países industrializados para os países em de-
senvolvimento ainda é uma realidade do mundo de hoje, 
até mesmo no que diz respeito a inovações educacionais.

Esse fluxo de conhecimentos parece ocorrer por 
uma troca desigual de informações, dominada pelos pa-
íses desenvolvidos. Vários componentes interagem para 
sustentar essa dimensão internacional da inovação educa-
cional, por exemplo: agências estrangeiras de assistência, 
especialistas estrangeiros, alunos que estudam no exte-
rior, conferências internacionais, distribuição de publica-
ções e outros. O papel e a importância de cada um deles, 
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especificamente para as inovações em educação matemá-
tica, são o foco subjacente deste estudo. 

Este estudo examina – identifica e analisa – os 
componentes das dimensões internacionais desse me-
canismo de divulgação de conhecimentos em educação. 
Faz isso através de análise de uma inovação educacional 
em particular, gerada no mundo industrializado e ado-
tada por quase todos os países em desenvolvimento: o 
currículo da “nova matemática”, também chamado de 
“matemática moderna”. Tal currículo será analisado es-
pecialmente quanto à sua adequação à realidade de um 
país em desenvolvimento.

Em particular, este estudo analisa o processo de 
transferência do currículo da “nova matemática” da 
América do Norte e da Europa para o Brasil. Faz, mais 
especificamente, a análise das variáveis que influenciam 
a adoção do currículo da “nova matemática” no Brasil e 
considerações sobre a pertinência desse currículo, já que 
a realidade da nação é a principal preocupação deste es-
tudo.

No caso particular da educação matemática, este é 
um relato histórico da adoção de uma inovação curricular 
pelo Brasil. A intenção final é que, através de uma análi-
se crítica do processo de inovação, sejam geradas novas 
perspectivas sobre esse processo. Assim, à luz de experi-
ências anteriores, as iniciativas futuras para o desenvol-
vimento do currículo escolar ocorrerão de forma mais 
eficiente e sem repetir erros passados.

Além disso, espera-se que a compreensão do pro-
cesso de divulgação de conhecimentos lance alguma luz 
sobre as formas de modificar a atual dependência do co-
nhecimento produzido no mundo desenvolvido e de tor-
nar a independência da produção de conhecimentos uma 
realidade mais próxima do Terceiro Mundo. 
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Contexto do estudo 

Para estabelecer o contexto deste estudo, foi feita 
uma revisão da literatura envolvendo três grandes catego-
rias: a primeira inclui estudos que analisam a dependên-
cia dos países menos desenvolvidos (LDC, do inglês less 
developed countries) do mundo desenvolvido, em particular 
quanto à produção e à divulgação de conhecimentos. A 
segunda categoria envolve uma análise da realidade da 
educação no Terceiro Mundo para explicar o contexto 
em que ocorreu a maioria das inovações nos últimos 25 
anos. Esta seção também se preocupa em fornecer ao 
leitor o contexto necessário para entender a inadequação 
do novo currículo de matemática aos países do Tercei-
ro Mundo. As duas categorias anteriores levam à tercei-
ra, que inclui o estudo da comunicação de inovações do 
mundo desenvolvido para o Terceiro Mundo, em especial 
as pesquisas sobre a transferência do currículo de mate-
mática para os países em desenvolvimento. 

Dependência e transferência de conhecimentos

Paulo Freire, em sua descrição da evolução da so-
ciedade brasileira, expressou sua preocupação com o fato 
de que as sociedades que saem do estado colonial são ba-
sicamente passivas. Em outras palavras, essas sociedades, 
sentindo-se “incapazes” de gerar projetos autônomos, 
usam soluções importadas inadequadas para resolver 
problemas dentro de seu contexto. Essa atitude tende a 
sufocar as capacidades criativas dessas sociedades, levan-
do-as a imitações. O contínuo fracasso desse sistema faz 
com que as sociedades substituam essas soluções impor-
tadas por projetos e planos resultantes de estudos sérios 
e profundos da realidade local e passem da condição de 
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“objeto” para a de “sujeito”. No entanto, parece haver 
forças que tendem a interromper esse processo: grupos 
internos e externos que preferem uma sociedade passiva 
(objeto) ao invés de ativa (sujeito) tentam, com sua “as-
sistência” contínua, manter essa situação (Freire 1980). 

Mais recentemente, vários autores discutiram as 
formas como os grupos internos e externos – em espe-
cial os países do Terceiro Mundo – tendem a manter uma 
sociedade em estado passivo ou continuamente domina-
do. Algumas das teorias sobre a relação entre os países 
menos desenvolvidos (LDC) e as nações industrializadas 
incluem a Teoria da Dependência (ver Frank 1969; Car-
doso e Faletto 1969), a Teoria Centro – Periferia (ver Gal-
tung 1972) e a Teoria do Neocolonialismo (ver Altbach 
e Kelly 1978).

Essas teorias não serão discutidas em maior pro-
fundidade neste trabalho. Para fins dessa revisão, será su-
ficiente mencionar que, em essência, o fator comum a 
todas elas é que veem nas relações de exploração entre as 
nações industrializadas e as pobres o maior motivo para 
o subdesenvolvimento. 

Pergunta-se como essa relação de exploração 
se manifesta no campo educacional. Segundo Arnove 
(1982), é preciso analisar o desenvolvimento ou sub-
desenvolvimento educacional dentro de um quadro de 
sistema-mundo. A dependência, por exemplo, ajuda a 
explicar aspectos como a dominância contínua da língua 
da metrópole em ex-colônias; os livros didáticos, os cur-
rículos escolares e as tecnologias em uso; os tipos de re-
formas adotadas e seus frequentes fracassos. 

Altbach (1982) afirma que, na educação, a depen-
dência se reflete no projeto da escola e dos currículos, 
na produção e distribuição de conhecimento e assuntos 
correlatos.



25

Fica claro, no contato com a literatura, que os paí-
ses menos desenvolvidos se voltam para as nações indus-
trializadas em busca de modelos educacionais e assistên-
cia para a implementação de inovações. Em sua descrição 
do processo de planejamento e reforma educacionais, 
Levin (1980) explicitou algumas das influências externas 
que agem como forças de mudança. Em especial, afir-
mou que algumas das influências diretas sobre o sistema 
educacional são, por exemplo, recursos orçamentários, 
pessoal e tecnologias educacionais que são transferidas 
das sociedades dominantes para as dependentes. 

É esse processo de transferência que interessa par-
ticularmente para este estudo. Para investigar algumas das 
maiores questões no processo de transferência, foi exa-
minada a literatura sobre a comunicação e a divulgação 
de inovações. Os próximos parágrafos discutirão algumas 
das maiores tendências nesse campo. 

A maioria dos modelos de divulgação de inovações 
(Havelock e Huberman 1978; Rogers 1983) tem como 
premissa básica o modelo tradicional de desenvolvimen-
to para os países menos desenvolvidos, e seus elemen-
tos mais importantes consideram que esses países devem 
seguir o mesmo caminho rumo ao desenvolvimento 
percorrido pelos países agora industrializados; precisam 
importar tecnologia considerada intensiva em termos de 
capital e extensiva em termos de mão de obra, principal-
mente de nações mais desenvolvidas; necessitam contar 
com planejamento centralizado para orientar e acelerar o 
processo de desenvolvimento; e devem buscar as causas 
do seu subdesenvolvimento principalmente dentro do 
país, e não em suas relações externas com outros países.

Assim, nessa perspectiva, desenvolveram-se te-
orias de divulgação para enfatizar a comunicação de 
inovações aos países menos desenvolvidos como um 
importante passo para seu maior desenvolvimento. Se-
gundo essas teorias, tal desenvolvimento deve ocorrer 
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basicamente através da transferência de inovações técni-
cas por agências de desenvolvimento a seus clientes. De 
acordo com os modelos de desenvolvimento discutidos 
nos parágrafos anteriores (tais como os modelos de de-
pendência de desenvolvimento), as formas de divulgação 
não podem mais partir das mesmas premissas sobre o 
desenvolvimento dos países menos desenvolvidos. 

Como aponta Rahim (1976, p. 223), outro proble-
ma com a pesquisa sobre difusão é que ela estuda basica-
mente a transferência de tecnologia – como fertilizantes, 
sementes e outras técnicas agrícolas – e “muito pouca 
atenção tem sido dada à divulgação de novas ideias, de 
novas ideologias, de novas relações sociais e valores”.

Contexto educacional no Terceiro Mundo 

Os últimos trinta anos foram uma era de grandes 
mudanças na educação matemática em todo o mundo: 
para os países desenvolvidos, foi um período de atividade 
criativa no desenvolvimento de currículos. Para os países 
em desenvolvimento, um período de adoção irrestrita de 
ideias estrangeiras sobre o currículo de matemática. 

Nos Estados Unidos, o currículo da matemática 
moderna surgiu em uma sociedade com alto nível de de-
senvolvimento tecnológico: a sociedade americana estava 
tentando produzir uma geração de cientistas mais eficien-
tes e sofisticados, e a educação infantil era uma estratégia 
para atingir essa meta. Assim, os educadores concorda-
ram que a matemática a ser ensinada nas escolas deveria 
voltar-se para tais objetivos. 

Parece natural que os objetivos do ensino de ma-
temática devam ser encarados de forma muito diferente 
dessa pelos países em desenvolvimento. Embora o de-
senvolvimento tecnológico e industrial seja uma meta 
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de todos os países do mundo, alguns deles devem lidar 
primeiro com outros problemas – em especial, a maioria 
dos países em desenvolvimento ainda luta para melhorar 
a qualidade de vida de suas populações, através do aten-
dimento de suas necessidades básicas, e há muitos anos 
estão comprometidos nesse esforço. Como afirma Baez 
(1976, p. 36), “antes de se poder concretizar qualquer um 
dos sonhos mais altos de bem-estar [...] parece claro para 
todos que devem ser atendidas as necessidades básicas de 
emprego e alimentação”.

Satisfazer necessidades básicas também inclui ga-
rantir serviços essenciais, como água tratada, saneamento, 
serviços de saúde, transporte público e educação. Com 
essas questões em mente, surge a seguinte pergunta: A 
matemática ensinada nas escolas nos países em desenvol-
vimento deve ser a mesma que a ensinada nos países in-
dustrializados? Para formar uma opinião clara sobre essa 
questão, é necessário primeiro entender a realidade dos 
países em desenvolvimento. É impossível julgar a perti-
nência de uma política educacional, sem ter consciência 
da situação social, cultural e até política do país ao qual 
ela se destina. Para entender o contexto em que ocorreu 
a reforma curricular na maioria dos países em desenvol-
vimento, é preciso analisar a situação histórica desses pa-
íses, bem como suas realidades socioculturais. 

Na década de 1960, muitos países em desenvolvi-
mento, basicamente países africanos, passavam por um 
processo de transição do estado de colonialismo para a 
independência. Em geral, a educação dessas populações 
durante o período colonial havia sido bastante insuficien-
te, pois os poderes coloniais haviam investido muito pou-
co na educação dos nativos. Na Guiné-Bissau, por exem-
plo, durante 500 anos de domínio português, somente 14 
nativos haviam recebido alguma forma de educação su-
perior (Harrell-Bond e Forer 1981). Com a independên-
cia, as novas nações se viram livres dos países europeus, 
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mas sua população era formada por pessoas analfabetas 
e geralmente sem instrução. 

Não havia escolas suficientes para a população jo-
vem e, muito menos, professores qualificados para educá-la. 

Foi nesse contexto sombrio que os líderes das no-
vas nações propuseram planos para construção e recons-
trução dos países, com o objetivo de intensificar o cres-
cimento econômico das nações e melhorar a qualidade 
de vida da população. Para a maior parte dos países do 
Terceiro Mundo, a expansão educacional foi uma grande 
preocupação desde a sua independência, e cada país tem 
como sua principal meta educacional oferecer educação 
a todos. Para atingir tal meta, os países em desenvolvi-
mento batalharam pela educação fundamental universal 
segundo os padrões ocidentais, dos quais herdaram o 
sistema de exames, os livros didáticos, o idioma e, com 
muita frequência, até os professores. 

A maioria dos países do Terceiro Mundo também 
é afligida por outras dificuldades que tornam ainda mais 
difícil o problema: em geral, a pobreza faz parte da vida 
da maioria da população, que está em crescimento con-
tínuo e sem controle, o que só faz aumentar os níveis de 
pobreza; as doenças são generalizadas e a falta de sane-
amento aumenta a gravidade dessa situação; a desnutri-
ção prevalece e compromete a vida e a saúde da maioria 
pobre. Como consequência, a mortalidade infantil é ex-
tremamente alta, e as crianças que sobrevivem assumem, 
muito jovens, responsabilidades de adultos e se juntam à 
força de trabalho da família.

Nesse contexto, o papel da educação formal, es-
pelhada em uma estrutura ocidental, se torna um mode-
lo que recompensa os poucos privilegiados e condena a 
maioria pobre a um estado contínuo de pobreza e sofri-
mento devido às desigualdades (Harrison 1979). Segundo 
Labani (1975, p. 61), “os sistemas educacionais servem 
para ‘ensinar’ as pessoas a se encaixarem em suas posi-
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ções sociais – uma forma politicamente aceitável de dis-
criminação que beneficia os relativamente poucos bem-
sucedidos”.

O acesso à escola para os pobres da zona rural 
é limitado e, mesmo quando se supera essa condição, o 
fracasso acadêmico se torna uma realidade inescapável. 
Para ilustrar a gravidade dessa situação, consideremos o 
fato de que na Guatemala somente 4% das crianças da 
área rural que iniciam o ensino primário o concluem com 
sucesso (Harrison 1979).

Na realidade, a alta taxa de abandono escolar é um 
problema muito grave na maioria dos países em desen-
volvimento: “para cada 100 alunos em países em desen-
volvimento que ingressaram na 1.ª série do ensino primá-
rio em 1967, somente 71 chegaram à 2.ª série e 63, à 3.ª 
série. Na 4.ª série, só restaram 54 alunos” (Harrison 1979, 
p. 310). No entanto, esses dados incluem crianças tanto 
da área rural como da área urbana. Se fossem examina-
dos apenas os dados referentes às áreas rurais, a situação 
seria ainda mais deprimente. Consideremos, por exem-
plo, a área rural da Colômbia: segundo os dados, “de 100 
crianças ingressantes na 1.ª série, somente 51 chegam à 
2.ª série; catorze, à 3.ª série; sete, à 4.ª série; e três ou qua-
tro chegam à 5.ª série” (Harrison 1979, p. 310).

As deficiências escolares das crianças da área rural 
decorrem, em geral, diretamente do intenso nível de po-
breza que elas experimentam. A pouca escolaridade que 
elas obtêm se torna praticamente irrelevante, já que, de 
acordo com alguns autores (por exemplo, Myrdal 1968), 
são necessários pelo menos quatro anos de educação para 
garantir que o indivíduo não retroceda ao estado de anal-
fabetismo. 

É nesse contexto que os países em desenvolvi-
mento estão se esforçando para melhorar seu sistema 
educacional e elevar a qualidade de vida da sua popula-
ção. Praticamente sem recursos, esses países se voltaram 
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para o mundo desenvolvido em busca de assistência. E, 
no processo de concessão dessa assistência, os países in-
dustrializados sugeriram certas reformas curriculares. 

Transferência dos materiais de Matemática  
Moderna ao Terceiro Mundo 

Na pesquisa sobre a transferência de materiais 
curriculares de matemática de países desenvolvidos para 
os menos desenvolvidos, foram identificados estudos 
que descrevem as consequências de tal transferência: 
Ale (1981); Arora (1979); Eshiwani (1979); Gay e Cole 
(1967); Hawes (1979); Ohuche (1978); Swetz (1975); e 
Williams (1978). No entanto, o real processo de transfe-
rência – ou seja, os canais através dos quais as inovações 
curriculares chegaram ao Terceiro Mundo – ainda não foi 
adequadamente estudado. Segundo Davies (citado por 
Cooper 1985, p. 13): “Há [...] dois problemas a respei-
to da inovação que raramente são examinados: as fontes 
das inovações e os processos institucionais mais elevados 
de tomada de decisão que determinam quais inovações 
devem ser repassadas às escolas e a outras instituições 
educacionais”. 

Talvez o maior e mais conhecido projeto ameri-
cano para o desenvolvimento do currículo de matemá-
tica moderna transferido para muitos países do Terceiro 
Mundo tenha sido o do Grupo de Estudo de Matemá-
tica Escolar (SMSG, do inglês School Mathematics Study 
Group). Esse projeto, traduzido para 15 idiomas diferen-
tes (Howson, Keitel e Kilpatrick 1981), exerceu grande 
impacto nos programas de matemática escolar no mun-
do todo. Tratava-se basicamente de uma reforma basea-
da no conteúdo, para garantir a criação de uma geração 
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de matemáticos e cientistas mais qualificados, o que era 
uma perspectiva atraente para a maioria dos países em 
desenvolvimento, especialmente aqueles que haviam con-
quistado sua independência recentemente e lutavam por 
autonomia e autossuficiência. 

Howson et al. (1981) reiteradamente criticam a 
transferência de materiais curriculares de um contexto 
para outro. Tais críticas se baseiam na análise dos fra-
cassos do projeto de “Matemática Moderna” na maioria 
dos casos de adoção. Embora em muitos países do Ter-
ceiro Mundo tivesse sido adotado, sem restrições, um 
currículo inadequado às pessoas e ao contexto, também 
nesse caso não se discutiu a dinâmica do processo de 
transferência.

A partir da literatura disponível, fica claro que há 
uma lacuna em termos de estudos do processo de comu-
nicação das inovações curriculares dos programas de ma-
temática escolar para o Terceiro Mundo. Alguns autores 
tentaram caracterizar os mecanismos de dependência do 
Terceiro Mundo em relação ao conhecimento produzido 
nos países desenvolvidos, porém esse processo ainda não 
foi descrito com clareza. Portanto, estudar o caso parti-
cular do processo de adoção do currículo de matemática 
moderna no sistema escolar brasileiro será um passo para 
preencher essa lacuna. 

Além disso, o estudo propiciará compreender a 
pertinência do currículo adotado a uma realidade dife-
rente daquela para a qual foi elaborado, uma vez que a 
intenção é esclarecer o mecanismo de adoção das inova-
ções curriculares e sua adequação. Ao final, identificam-
se maneiras como se empregou esse mecanismo para 
reforçar as amarras de dependência do Terceiro Mundo 
ao conhecimento sobre currículos produzido nos países 
desenvolvidos e adotado irrestritamente pelos países em 
desenvolvimento. 
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A próxima seção descreverá a estrutura teórica do 
estudo realizado. Essa discussão também incluirá as per-
guntas de pesquisa abordadas no estudo. 

Arcabouço teórico e perguntas da pesquisa

Há muitos anos os países do Terceiro Mundo vêm 
lutando para atingir um nível adequado de desenvolvi-
mento, mas as lacunas entre desenvolvimento e subde-
senvolvimento estão aumentando, embora os países me-
nos desenvolvidos não busquem desenvolver-se através 
de estratégias isoladas do resto do mundo. Há dois fato-
res básicos comuns à maior parte das estratégias de de-
senvolvimento empreendidas pelos países menos desen-
volvidos: em primeiro lugar, a maior parte dos projetos 
de desenvolvimento envolve quantidades substanciais de 
assistência técnica externa; em segundo lugar, esses países 
enviam muitos de seus estudantes de nível universitário e 
membros do corpo docente ao mundo desenvolvido para 
que obtenham formação técnica. Considerando essas ca-
racterísticas comuns das políticas desenvolvimentistas do 
Terceiro Mundo, Altbach e Kelly (1978) apontam uma 
forma de dependência contínua e crescente, por parte 
dos países menos desenvolvidos, em relação aos países 
industrializados e ao conhecimento por eles produzido. 
Essas amarras de dependência, acreditam os autores, são 
uma das principais causas do prolongado e crescente sub-
desenvolvimento do Terceiro Mundo.

Conforme Inayatullah (1976, p. 101), o desenvolvi-
mento será possível com a liberação de toda dependência 
e opressão, para que se atinja um estado de autocontrole 
e autonomia. O desenvolvimento deve ser um “processo 
através do qual uma sociedade consegue maior contro-
le sobre o ambiente, maior controle sobre seu próprio 
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destino político e habilita seus membros a conquistarem 
maior controle sobre si mesmos”. 

Muitos dos países menos desenvolvidos herdaram 
o sistema educacional de sua antiga situação colonial e, 
em seu impulso por desenvolvimento, tentaram melhorá
-lo segundo um modelo geral de desenvolvimento educa-
cional: extensão e expansão da escolaridade.

Como afirma Arnove (1982, p. 455), há alguns 
canais principais através dos quais essa definição de de-
senvolvimento educacional foi transmitida ao Terceiro 
Mundo e, consequentemente, adotada por quase todos 
os países menos desenvolvidos. Esses canais incluem:

Redes de assistência técnica internacional, pela 
existência de sistemas de educação superior 
nos países do Terceiro Mundo que se parecem 
muito com os dos centros metropolitanos e ser-
vem como pontos de contato mútuo e também 
como penetração estrangeira, e pela existência 
de redes internacionais de pesquisadores e cen-
tros de pesquisa.

Os países menos desenvolvidos não somente ado-
taram integralmente o conceito do que constitui desen-
volvimento educacional, mas muitos deles propuseram 
e implantaram inovações educacionais para melhorar os 
sistemas educacionais existentes. Por exemplo, quase to-
dos os países do Terceiro Mundo adotaram a matemática 
moderna e programas de ciências desenvolvidos no mun-
do industrializado durante a década de 60. 

Muitos modelos atuais de inovação analisam o pro-
cesso de inovação como uma situação de resolução de pro-
blemas. Assim, eles sugerem que a inovação consiste de 
vários estágios, sendo o primeiro deles o estágio de “avalia-
ção das necessidades” (Havelock e Huberman 1978).
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Como afirma Rogers (1983, p. 166):

Necessidade é um estado de descontentamen-
to ou frustração que ocorre quando os desejos 
de uma pessoa ultrapassam as realidades dessa 
pessoa, quando o “querer” ultrapassa o “con-
quistar”. Um indivíduo pode desenvolver uma 
necessidade quando descobre que existe um 
método melhor, uma inovação. Portanto, as ino-
vações podem levar a necessidades, e vice-versa.

Uma questão que surge dessa discussão é se, no 
caso da adoção dos programas de matemática moderna 
pelos países menos desenvolvidos, em especial o Brasil, 
o conhecimento da inovação gerou a “necessidade” ou 
vice-versa. Se for adotado o “modelo de dependência” 
de desenvolvimento para os países menos desenvolvi-
dos, certamente se constatará que as “necessidades” do 
Terceiro Mundo, em sua maioria – em especial as “ne-
cessidades educacionais” –, são criadas externamente, ao 
invés de serem realmente sentidas pela sociedade. Fica a 
pergunta: “Qual foi o caso no movimento da matemática 
moderna no Terceiro Mundo?”. A questão referente às 
“necessidades” de inovação não será abordada no pre-
sente estudo, porque o foco principal aqui são os canais 
de comunicação de novas ideias para uma sociedade em 
desenvolvimento, bem como a pertinência de tais ideias 
para essa sociedade. 

As questões de maior preocupação são as seguintes:

• “Quais são os canais através dos quais uma 
inovação atinge um grupo de pessoas?”

• “Se as ‘necessidades’ são criadas a partir do 
conhecimento de uma inovação, então como 
esse conhecimento chega até o grupo?” 
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Em especial, este estudo se preocupa em deter-
minar como as ideias sobre o currículo de matemática 
moderna chegaram ao Brasil e possivelmente geraram a 
“necessidade” de o país adotar tal inovação. Além disso, 
em que medida o currículo de matemática moderna era 
apropriado para o desenvolvimento do Brasil? 

Os canais de comunicação de informação sugeri-
dos por Arnove poderiam ser os mesmos, através dos 
quais a matemática moderna atingiu quase todos os pa-
íses do Terceiro Mundo, como ocorreu com a definição 
de desenvolvimento educacional. Porém, mais importan-
te ainda é que esses podem ser os mesmos canais que 
transmitiram a ideia de que a matemática moderna tinha 
o potencial de melhorar o ensino da matemática escolar. 

Cada canal de comunicação sugerido por Arnove 
foi interpretado em termos da transferência, para o Bra-
sil, de ideias sobre o currículo da matemática moderna. A 
partir de tal interpretação, foram geradas as questões que 
estabeleceram as direções a serem seguidas por este estudo. 
Essas questões serão descritas nos próximos parágrafos. 

Em primeiro lugar, Arnove menciona as redes inter-
nacionais de assistência – refere-se basicamente, entre outros, 
às grandes fundações filantrópicas, aos órgãos internacionais 
de financiamento, às agências das Nações Unidas. 

As formas de auxílio internacional ao Terceiro 
Mundo incluem tanto suporte financeiro como orienta-
ção de especialistas estrangeiros. Com respeito a esse ca-
nal de comunicação, coloca-se a seguinte questão: 

I. Quais foram as influências dos órgãos estran-
geiros de assistência sobre os planejadores de 
currículos e sobre os responsáveis brasileiros 
pelas decisões?

Algumas subquestões que se relacionam de perto à 
questão principal indagam:
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a) O Brasil solicitou auxílio para adotar o pro-
grama da matemática moderna ou o progra-
ma foi oferecido ao Brasil? (Caso tenha sido 
oferecido, por quê?).

b) A ideia da matemática moderna foi sugerida 
aos brasileiros por especialistas estrangeiros 
ou já existia, quando os especialistas foram 
consultados? 

c) Os projetos de matemática moderna foram 
elaborados por órgãos estrangeiros e sugeri-
dos para adoção ou foram elaborados no Bra-
sil, por instituições locais?

O segundo canal de comunicação de informações 
identificado por Arnove é o da dinâmica de inter-relações 
entre as instituições de ensino superior no mundo todo. 
Ele sugere que essas instituições são uma fonte de ligação 
entre o Terceiro Mundo e os países desenvolvidos, e faci-
litam o fluxo de conhecimento entre os países. Esse fluxo 
de ideias pode ocorrer de várias maneiras, por exemplo: a 
maioria dos países do Terceiro Mundo envia seus alunos 
de pós-graduação e membros do corpo docente univer-
sitário para aperfeiçoarem sua formação em países mais 
desenvolvidos; muitas universidades do Terceiro Mundo 
convidam acadêmicos de países desenvolvidos para visi-
tar suas instituições; a maioria dos projetos financiados 
por órgãos estrangeiros de fomento está ligada a institui-
ções de educação superior. 

Em relação a esse segundo canal de comunicação, 
consideraram-se as seguintes questões:

a. Como os alunos de pós-graduação e 
membros do corpo docente brasileiros 
que viajaram ao exterior para adquirir 
maior formação em educação ou em ma-
temática influenciaram a incorporação da 

II.



37

matemática moderna no currículo do en-
sino primário?

b. Os projetos para a redação dos livros 
didáticos estavam ligados às universida-
des? Os autores dos livros didáticos eram 
comissionados para redigir os textos ou 
eles entravam em acordo sobre a concep-
ção de tais livros exclusivamente com as 
editoras? Eram projetos de tradução de 
textos americanos ou foram redigidos a 
partir do zero? 

c. Os projetos de formação de professores 
(tanto professores em formação continu-
ada como aqueles em formação inicial) 
foram auxiliados por órgãos e especia-
listas estrangeiros ou foram basicamente 
desenvolvidos no país? 

d. Os planejadores brasileiros de currículos 
eram ligados às universidades e/ou ao 
Ministério de Educação? 

Finalmente, foi analisado o terceiro canal de co-
municação de Arnove: as redes internacionais de pesqui-
sadores e centros de pesquisa. 

As questões sugeridas por essa dimensão incluem 
as seguintes:

a. Qual foi o grau de participação dos edu-
cadores brasileiros em conferências inter-
nacionais nas quais o principal problema 
discutido foi o currículo de matemática 
moderna? 

b. Quais eram as publicações de distribuição 
internacional disponíveis para os plane-
jadores e tomadores de decisões brasilei-
ros? 

III.
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As respostas às questões levantadas aqui permitem 
uma análise extensa do processo de comunicação e ado-
ção do currículo de matemática moderna pelo Brasil. Tais 
questões enfocam a importância relativa de cada um dos 
canais de comunicação de inovações sugeridos por Arno-
ve. Como consequência, será examinado aqui o grau de 
dependência dos inovadores do currículo brasileiro em 
relação ao conhecimento sobre inovações do currículo de 
matemática geradas no mundo desenvolvido. 

Outra grande preocupação deste estudo foi anali-
sar a pertinência da inovação para a realidade sociocultu-
ral do Brasil. 

De acordo com Griffiths e Howson (1974), quatro 
fatores devem ser considerados para criar um currículo 
relevante para um grupo social: a natureza da sociedade, a 
natureza de suas crianças, a natureza de seus professores 
e a natureza da matemática. Embora os autores sugiram 
que esses fatores sejam essenciais na criação do currículo, 
eles parecem ser igualmente relevantes para o processo 
de adoção de uma inovação curricular. A situação do Bra-
sil foi estudada considerando-se esses fatores. 

A questão geral analisada dentro dessa perspectiva 
foi a seguinte:

IV. O currículo proposto era adequado à socieda-
de brasileira?

Essa questão pode ser subdividida em subpartes 
mais específicas.

A. O conteúdo de matemática proposto pelo 
novo currículo era relevante para as seguintes 
necessidades: 
1. Necessidades de desenvolvimento econô-

mico da nação?
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2. Necessidades das crianças e de seu papel 
na sociedade?

3. Necessidades das crianças e de seu papel 
futuro como adultos?

B. O processo de adoção da inovação procurou 
lidar com as necessidades sentidas pelos pro-
fessores brasileiros de matemática antes da 
adoção?

Essas questões estabeleceram as direções nas quais 
esta pesquisa foi realizada. Em especial, eram questões a 
serem abordadas pela análise de documentos e por en-
trevistas que se destinavam a mapear os principais pro-
blemas envolvidos no processo de adoção do currículo. 
Além disso, destinavam-se a permitir a avaliação da per-
tinência do currículo para o grupo pelo qual foi adotado. 
Também ofereceram elementos para julgar a veracidade 
das alegações da Unesco sobre a necessidade de políticas 
endógenas de desenvolvimento em educação.

Na próxima seção, serão explicadas as estratégias 
empregadas para responder às perguntas da pesquisa fei-
tas neste estudo. 

Metodologia

As perguntas da pesquisa propostas por este es-
tudo foram exploradas através de métodos qualitativos, 
basicamente análise de documentos e entrevistas semies-
truturadas. Mais especificamente, incluíam o seguinte:

I. Análise de Documentos
a) Exame de livros didáticos para analisar as 

formas como a matemática moderna pe-
netrou no currículo.
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b) Exame dos registros de órgãos patro-
cinadores que revelariam estudantes e 
professores que viajaram ao exterior nos 
últimos 25 anos, para ampliar sua forma-
ção em educação ou em matemática. Isso 
serviu para ajudar a identificar indivídu-
os ou grupos envolvidos no processo de 
transferência do currículo de matemática 
moderna para as escolas brasileiras. 

c) Análise de programas de formação de 
professores para avaliar o tipo de suporte 
oferecido aos professores que se esperava 
utilizassem o novo currículo. 

d) Investigações sobre o material – jornais 
e publicações sobre educação em mate-
mática – que as bibliotecas possuem, para 
determinar os padrões de aquisição das 
bibliotecas e avaliar a literatura que pode 
ter influenciado as inovações curriculares. 

e) Análise dos artigos e das publicações no 
Brasil na época da adoção, para avaliar 
como a necessidade de tal reforma estava 
sendo justificada. 

f) Análise dos artigos publicados na imprensa 
sobre a reforma curricular de matemática. 
Os jornais do estado de São Paulo foram o 
foco dessa parte da investigação, uma vez 
que aí foi coletada a maior parte dos dados. 

g) Análise dos documentos que definem ex-
plicitamente o programa e sua filosofia, a 
fim de verificar se estavam em conformi-
dade com as políticas educacionais nacio-
nais na época da adoção do programa. 

h) Análise da realidade educacional do Bra-
sil na época da adoção, através de dados 
estatísticos do Ministério de Educação e 
dados históricos.



41

II. Entrevistas semiestruturadas. O Apêndice B 
apresenta uma lista de entrevistados e seus 
cargos na época da reforma. Os nomes não 
são mencionados no estudo, para manter a 
confidencialidade das respostas. 
a) Entrevistas com os autores de livros di-

dáticos que adotaram o currículo de ma-
temática moderna e também com os que 
não o adotaram. Isso foi feito para avaliar 
quais foram os motivos que os levaram à 
decisão de adotar ou não as novas ideias. 

b) Entrevistas com alguns dos especialistas 
estrangeiros que foram consultores no 
Brasil, com referência a projetos de currí-
culo de matemática, para avaliar seu grau 
de envolvimento no processo de inova-
ção e suas decisões relativas às sugestões 
que fizeram aos planejadores brasileiros 
de currículos. 

c) Entrevistas com membros do corpo do-
cente em instituições brasileiras de educa-
ção superior, para avaliar seu envolvimen-
to no processo de inovação. 

d) Entrevistas com indivíduos que viajaram 
ao exterior para fazer treinamento, a fim 
de avaliar a influência que receberam dos 
acadêmicos estrangeiros. 

e) Entrevistas com indivíduos que partici-
param de cursos de verão e conferências 
realizadas localmente, para avaliar que 
pressão e/ou suporte foi dado a projetos 
curriculares e às pessoas envolvidas neles. 

f) Entrevistas com acadêmicos participan-
tes de programas de formação de profes-
sores (locais e estrangeiros), para determi-
nar em que consistiam os programas. 
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g) Entrevistas com professores que partici-
param de oficinas ou treinamentos, para 
conhecer o grau de preparo e suporte 
oferecido e para avaliar as pressões que 
sentiram ao adotar a inovação. 

h) Entrevistas com professores, para avaliar 
como foram convencidos e instruídos a 
adotar o programa de matemática moderna. 

i) Entrevistas com indivíduos que trabalha-
vam em órgãos governamentais na época 
da reforma do currículo de matemática, 
para avaliar que influência eles exerceram 
no processo de inovação. 

A análise de documentos e as entrevistas semies-
truturadas não tinham uma programação rígida, uma vez 
que cada uma das fontes de dados descritas acima gerava 
novas fontes. Além disso, à medida que o estudo pro-
gredia, surgiram novas perspectivas sobre o processo em 
estudo, e uma nova estrutura de análise foi construída, 
baseada no que estava sendo aprendido. Consequente-
mente, isso alterou algumas das direções anteriormente 
determinadas para a condução das entrevistas. O único 
aspecto predeterminado da programação foi que as en-
trevistas seriam posteriores à análise de documentos, de-
vido ao potencial desses para identificar e gerar pergun-
tas-chave para os entrevistados. 

A estratégia utilizada para análise de documentos 
consistiu basicamente de anotações. Para estabelecer al-
gum nível de organização nos dados, foi empregado um 
sistema de codificação. O procedimento consistiu do 
registro das notas em computador e categorização de 
acordo com a pergunta ou perguntas da pesquisa às quais 
se referiam. Uma vez colhidas todas as informações, as 
entradas foram organizadas de acordo com as diferentes 
perguntas que cada uma delas abordou. As informações 
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relacionadas a mais de uma pergunta receberam referên-
cia cruzada. 

A coleta de dados das entrevistas diferiu ligeira-
mente da que foi realizada para a análise de documentos, 
devido à natureza do procedimento em si. Durante as 
entrevistas, o pesquisador tomava notas e, ocasionalmen-
te, gravava a entrevista. Não foi possível gravar muitas 
delas, uma vez que os entrevistados frequentemente não 
se sentiam confortáveis com tal procedimento. No en-
tanto, as fitas foram muito eficientes, quando usadas em 
combinação com as notas, já que facilitavam a verificação 
da exatidão do registro e forneciam a possibilidade de o 
pesquisador preencher as lacunas nas notas registradas. 
Imediatamente após cada entrevista, o pesquisador pas-
sava algum tempo anotando as impressões causadas pe-
los entrevistados. Considerando-se a diversidade das pes-
soas entrevistadas, atenção especial foi dedicada ao fato 
de que, quanto mais se tomassem notas, mais fácil seria 
reconstruir posteriormente os eventos de uma determi-
nada entrevista. Ainda com respeito a cada entrevista, um 
processo denominado debriefing2 foi empregado, o qual 
consistia na interpretação dos dados e na compreensão 
das informações reveladas. Essas informações foram ex-
pandidas e reduzidas, sendo relacionadas a outras já dis-
poníveis, para determinar não só o que uma informação 
em particular sugeria em termos de diferentes fontes de 
dados, mas também a necessidade de uma entrevista de 
acompanhamento com aquela mesma fonte. 

Depois de uma entrevista ter sido transcrita e ana-
lisada (expandida e reduzida), cada ponto-chave era co-
locado no banco de dados, codificado e categorizado de 

2. Refere-se ao processo pelo qual o feedback qualitativo é pro-
curado pelos entrevistadores e/ou entrevistados sobre as en-
trevistas realizadas e os processos de pesquisa nos quais estão 
envolvidos.
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maneira semelhante à descrita na discussão da análise de 
documentos. 

A partir das informações colhidas, foram identi-
ficados dez temas principais considerados importantes, 
uma vez que se referiam às perguntas propostas nos es-
tágios preliminares do estudo. Os temas foram determi-
nados em uma de três formas: mais de um entrevistado 
levantava e discutia o mesmo ponto, ou o entrevistado 
levantava um ponto que podia ser apoiado por informa-
ções coletadas através de análise de documentos, ou uma 
combinação desses dois (ou seja, mais de um entrevista-
do e a análise de documentos lançavam luz sobre o mes-
mo tópico). 

Os dez temas foram então organizados de modo 
a formar uma unidade coerente e se tornaram os temas 
a serem elaborados e discutidos no corpo deste estudo. 
O resultado foi um relato histórico do movimento de re-
forma da matemática moderna no Brasil, destacando a 
dinâmica e as consequências do movimento para o País.


