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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo produzir um estudo histórico sobre a 
trajetória da geometria analítica como conteúdo da matemática escolar no ensino 
secundário, no período compreendido entre 1940 e 1970. Nessa pesquisa, o recorte 
temporal ficou restrito ao período no qual estiveram em vigência a Reforma Gustavo 
Capanema, a Portaria Ministerial de 1951 e um movimento de dimensão 
internacional denominado Movimento da Matemática Moderna (MMM). A pesquisa, 
inserida no campo da história da educação matemática, tomou os livros didáticos 
dessa disciplina para o colégio como fonte de pesquisa. Visando analisar 
historicamente as mudanças ocorridas nos livros didáticos relativamente ao 
conteúdo de geometria analítica, o presente trabalho histórico se apoiou nos 
pressupostos teóricos de historiadores e historiadores da educação que discutem a 
história cultural, a cultura escolar, as disciplinas escolares e os livros didáticos como 
objetos históricos, as noções de apropriação, de estratégias e de táticas. A análise 
dos livros revelou obras semelhantes e convergentes com os programas tanto nas 
décadas de 1940 quanto 1950. Especificamente em relação à geometria analítica na 
década de 1940, essa se constituiu num dos blocos que compunham a matemática 
do colégio, ainda como herança da matemática fragmentada em ramos das décadas 
anteriores. Na década de 1950, a geometria analítica deixou de aparecer 
explicitamente e ficou diluída entre o estudo de limites e derivadas, e restrita ao 
estudo da reta e da circunferência. A geometria analítica ganhou força novamente 
com o advento do MMM. Porém, não se verificou a padronização observada nas 
décadas anteriores, ao que tudo indica pela ausência de uma orientação oficial.  

 
 

Palavras–chave: história da educação matemática, geometria analítica, livros 

didáticos de matemática, história das disciplinas escolares, reformas educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

This study aimed to produce a historical study of the trajectory of analytic geometry 
and content of mathematics in secondary education, in the period between 1940 and 
1970. In this research, the time frame was restricted to the period in which the 
Reformation were in effect Capanema, the Ministerial Decree of 1951, and a 
movement of international dimension named Modern Mathematics Movement 
(MMM). The research, part of the field of the history of mathematics education, took 
the textbooks of this discipline to the college as a research resource. To analyze the 
changes that have occurred historically in textbooks regarding, the content of 
analytical geometry, this historical work was supported in theoretical assumptions of 
historians and historians of education to discuss the cultural history, the school 
culture, school subjects and textbooks as objects historical, notions of ownership, 
strategies and tactics. The analysis revealed similar works and books converged with 
both programs in the 1940s as in 1950. Specifically in relation to analytic geometry in 
1940, this constituted one of the blocks that made up the mathematical school, even 
as a legacy of mathematics fragmented into branches of the previous decades. In the 
1950s, analytic geometry stopped appearing explicitly and was diluted by the study of 
limits and derivatives, and restricted to the study of the line and the circle. Analytic 
geometry has gained momentum again with the advent of the MMM. However, there 
was no standardization observed in previous decades, it seems the lack of official 
guidance. 

 

 
 
Keywords: history of mathematics education, analytic geometry, mathematics 

textbooks, history of school subjects, educational reforms. 
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