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Resumo 

 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo complementar e organizar, em um e-book, o 

acervo de materiais já coletados em pesquisas nos anos de 2011 e 2012, referentes ao 

Movimento da Matemática Moderna (MMM) no Estado Rio Grande do Sul, a fim 

divulgá-lo. A busca de materiais incluiu entrevistas com professores atuantes na época e 

concentrou-se tanto em artigos, notícias e reportagens publicados em jornais, quanto nos 

exemplares da extinta Revista do Ensino do Estado do Rio Grande do Sul, durante o 

Movimento, visando a compreender como o seu ideário circulou no Estado. 

Enriquecendo o material para divulgação e cumprindo a primeira etapa do projeto, foi 

investigada a história e a abrangência, no Estado, dos jornais do referido período e 

pesquisados livros didáticos destinados à educação básica e superior, contendo os 

conteúdos e as metodologias trazidas pelo Movimento. Dando prosseguimento ao 

projeto e entendendo que duas entidades gaúchas, o GEEMPA, que se denominava 

Grupo de Estudos para o Ensino de Matemática de Porto Alegre, e o Instituto de 

Educação General Flores da Cunha, por meio de seu Laboratório de Matemática, foram 

muito influentes na divulgação do ideário do Movimento, contatamos com tais 

instituições que têm sido locais de pesquisa de documentos, como materiais de estudo e 

ementas de cursos de atualização de professores, para trabalharem com os  conteúdos e 

as metodologias propostas para o ensino do que se entendia, então, ser uma Matemática 

reformulada 
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